Ford Kuga I (2008-2012)
Polski Salon, 1-właś. Titanium, 4x4, Navi, Fv23%, 100%
Bezwypadkowy
36 900 PLN brutto
Wersja
Klimatyzacja
dwustrefowa

Rok produkcji
2009

Nadwozie
SUV

Paliwo
diesel

Poj. silnika
2.0

Moc silnika
136 KM

Przebieg
148 000 km

Skrzynia biegów
manualna

Liczba drzwi
5

Napęd
4x4_automat

Kolor
inny

VIN

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
1a5a3

DANE KONTAKTOWE

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

ABS

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujniki deszczu

kontrola trakcji (ASR)

poduszek: 8 szt.

poduszka pow. chroniąca kolana

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. kurtynowe - przód

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła przeciwmgielne

dzielona tylna kanapa

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

klimatyzowany schowek

radio fabryczne z CD i MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

system start-stop

tempomat

wspomaganie kierownicy

aluminiowe felgi

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

przyciemniane szyby

reflektory halogenowe

reflektory ksenonowe

relingi

zestaw głośnomówiący

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

dod. komplet opon

garażowany

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
Ford Kuga Titanium
Polski Salon ASO 1-właściciel Silnik: 2.0 TDCi 136 KM Napęd: 4x4 automatyczny

Skrzynia manualna 6-cio stopniowa Przebieg: 148 ooo Km Oryginalny 100%
Bezwypadkowy
Samochód kupiony w Polskim salonie użytkowany przez jednego właściciela do dnia
dzisiejszego. Kuga w stanie bardzo dobrym, zadbane i czyste. Silnik pracuje tak jak
powinien bez najmniejszych wycieków. Karoseria bez rys, przetarć, nigdy samochód
nie uczestniczył w wypadku. Na przednim zderzaku brakuje zaślepki. Wnętrze
praktycznie bez śladów zużycia, tapicerka pół skórzana w bardzo dobrym stanie
(jedyne delikatne pęknięcie na przednim fotelu kierowcy z boku.) Czyste pachnące
wnętrze. Ford Kuga na bieżąco serwisowany, wszystkie podzespoły eksploatacyjne
wymieniane na czas. W ostatnim czasie wymienione:
Akumulator
Filtr DPF
Tarcze z klockami przód
Klocki tył -Olej + filtr

Samochód bez najmniejszego w kładu finansowego.
Wyposażenie:
ABS
ESP
El. szyby
AIR BACK
Wspomaganie kierownicy
ASR (kontrola trakcji)
Isofix
Komputer pokładowy
Relingi dachowe
Tapicerka Pół skórzana
Oryginalne radio CD, MP3
El. lusterka
Alarm
Bluetooth
Nawigacja
Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
Tempomat
Centralny zamek
Immobilizer
Alufelgi + opony letnie stan Dobry
Felgi stalowe + opony zimowe stan BDB
Czujnik deszczu
Gniazdo AUX
Podgrzewana przednia szyba
Przyciemniane szyby
Światła przeciwmgielne
Wielofunkcyjna kierownica

samochód godny polecenia w Stanie Bardzo Dobrym. Zapraszam na oględziny i jadę
próbną.
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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