Ford Focus Mk2 (2004-2011)
1.8 TDCi 115 KM,Salon PL,Klima,187 Tyś. Km Oryginał
13 200 PLN brutto
Wersja
Serwisowany w
ASO

Rok produkcji
2009

Nadwozie
kombi

Paliwo
diesel

Poj. silnika
1.8

Moc silnika
115 KM

Przebieg
187 000 km

Skrzynia biegów
manualna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
granatowy

VIN

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
19h4z

DANE KONTAKTOWE

Robert Gruszka
85-092 Bydgoszcz,
ul. Moniuszki 12
tel: 690 662 150
email: kenson@firma.pl

ABS

blokada drzwi podczas jazdy

kontrola trakcji (ASR)

poduszek: 6 szt.

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

dzielona tylna kanapa

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: ręczna

podgrzewana przednia szyba

podgrzewana tylna szyba

radio fabryczne z CD

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

tempomat

wspomaganie kierownicy

autoalarm

centralny zamek

immobiliser

komputer pokładowy

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

dod. komplet opon

garażowany

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM Mk2
Rok produkcji: Listopad 2009 Kupiony w Polskim Salonie Forda Przebieg: 187 Tyś.
Km Oryginalny 100% Bezwypadkowy ( Historia z ASO ) OC do: 28.07.2019 Badania
tech. do: 24.01.2019
Samochód w bardzo dobrym stanie technicznym jak i wizualnym, bez oznak korozji,
silnik suchy pracuje równo i cicho. Wnętrze Focusa czyste, pachnące, tapicerka nie
zniszczona. Serwisowany na bieżąco, z ostatnich wymian:
Przepływomierz
Rozrząd wymieniony przy przebiegu 150 Tyś. Km
Końcówki drążków
Amortyzatory

Klocki
Olej + Filtr
Filtr powietrza
Filtr paliwa
Serwis klimatyzacji

Samochód posiada książkę serwisową ASO prowadzoną od zakupu do dziś, faktury i
tego typu dokumenty.
Wyposażenie:
ABS
ESP (system kontroli trakcji)
Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Boczne poduszki powietrzne
Elektrycznie sterowane lusterka
Elektrycznie sterowane szyby przednie
Podgrzewana przednia szyba
Reg. wysokość fotela
Reg. kierownica
Komputer pokładowy
Tempomat
Roleta
Oryginalne radio CD
Klimatyzacja
Sterowanie radiem przy kierownicy
Centralny zamek
Immobilizer
Isofix
Opony letnie i zimowe

Samochód godny polecenia w Stanie Dobry. Zapraszam na oględziny i jadę próbna.
Ogłoszenie ma charakter informacyjny i stanowi zaproszenie do zawarcia umowy
(art. 71 Kodeksu cywilnego); nie stanowi natomiast oferty handlowej w rozumieniu
art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. W celu sprawdzenia zgodności oferty oraz uzyskania
wszelkich informacji prosimy kontaktować się z handlowcem.
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