Ford Mondeo Mk5 (2014-)
Liftback 1,5 160KM
EcoBoost,GWARANCJA,NAVI,Klimatronic,Salon Polska
72 900 PLN brutto
Wersja
Liftback 1,5 160KM
EcoBoost,GWARAN
CJA,NAVI,Klimatron
ic,Salon Polska

Rok produkcji
2017

Nadwozie
liftback

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
1.5

Moc silnika
160 KM

Przebieg
70 600 km

Skrzynia biegów
manualna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
czarny

VIN
WF0EXXWPCEHM5
2351

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
1zaja

DANE KONTAKTOWE

90-643 Łódź,
ul. Żeligowskiego 36
tel: 42 630 00 66
email: kontakt@traxauto.pl

ABS

automatyczne światła

czujniki deszczu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kontrola trakcji (ASR)

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. kurtynowe - przód

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

elektrochromatyczne lusterka boczne

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne szyby tylne

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

podgrzewana przednia szyba

podgrzewane fotele

radio fabryczne z CD i MP3

system start-stop

tempomat

wspomaganie kierownicy

aluminiowe felgi

bluetooth

centralny zamek

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

przyciemniane szyby

wyjście aux

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy
serwisowany w ASO

OPIS POJAZDU
Lokalizacja samochodu :
Trax Sp. z o.o. Bełchatów

hak holowniczy

ul. Dobrzelów 20a

Samochód dostępny od ręki.

Kontakt do handlowca:
Monika tel. 502 487 314
Jarosław tel. 502 487 297

Kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, faktura Vat marża.
***Samochód serwisowany w ASO***
!!!Wydłużona gwarancja fabryczna Forda do 11.05, 2023r.!!!

WYPOSAŻENIE POJAZDU
● ABS
● Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera,
kurtyny powietrzne
● Airbag chroniący kolana kierowcy
● Dywaniki welurowe z przodu
● EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
● Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESC (zaw. TA, EBA i TVC)
● Elektrycznie sterowane szyby przednie
● Elektryczny hamulec postojowy z funkcją auto-hold
● Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem
● HSA - system wspomagający ruszanie pod górę
● Immobilizer
● Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS)
● Klamki w kolorze nadwozia
● Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
● Kierownica skórzana regulowana w dwóch płaszczyznach
● Koło zapasowe dojazdowe
● Konsola centralna z podłokietn., schowkiem, przycisk. hamulca ręcz., uchwyt. na
kubki i gniazdk. 12V
● Lakier uni
● Lampy tylne LED
● Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane

● Radio CD/MP3 (4,2-calowy wyświetlacz, 6 głosników, zdalne sterowanie, USB)
● Regulacja lędźwiowa fotela kierowcy
● System Auto-Start-Stop
● System monitorowania ciśnienia w ogumieniu
● Światła do jazdy dziennej
● Tapicerka materiałowa Cypres (z komfortowymi fotelami)
● Tylne oparcie składane, dzielone
● Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie
● Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne
● Wyłącznik dezaktywujący czołową poduszkę powietrzną pasażera
● Wyświetlacz między zegarami (2,3-cala, monochromatyczny)
● Zamek centralny z pilotem
● Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
● Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC)
● Podgrzewana szyba przednia (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy
● Nawigacja
● Światła przeciwmgielne ze statycznym doświetlaniem zakrętów
● Światła przeciwmgielne, przód

Przy zakupie polisy ubezpieczeniowej w salonie Trax, rabat na samochód -500 PLN.

Samochody używane oferowane przez nas w większości pochodzą z rozliczenia przy
zakupie

samochodów nowych .Samochody są dokładnie sprawdzane pod względem stanu
technicznego ,

historii serwisowej oraz napraw blacharsko-lakierniczych .

Możliwość zakupu z 3-miesięczną lub 12-miesięczną gwarancją VIP GWARANT
SERVICE,

która obejmuje:

- wszystkie usterki techniczne (związane z gwarancją) wynikłe po nabyciu pojazdu,

- jednostkę napędową - silnik,

- skrzynię biegów manualną

- skrzynię biegów automatyczną,

- bezstopniową skrzynię biegów,

- komputer główny silnika,

- turbina lub turbosprężarka,

- koło zamachowe dwumasowe,

- przednie i tylne zawieszenie - amortyzatory, sprężyny itp.

- zawieszenie komfortowe,

- zawieszenie pneumatyczne,

- mechanizmy różnicowe,

- paski rozrządu,

- łańcuchy rozrządu,

- wały pędne,

- obudowy - skrzyni biegów, silników, mostów, miski olejowej itd.

- naprawa i wszystkie części w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie.

Zapraszamy do naszego salonu w celu oględzin samochodu oraz jazdę testową.

Zapraszamy do zapoznania się z całą naszą ofertą na stronie: https://traxauto.pl
Informacje prezentowane na stronie internetowej służą jedynie celom
informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002
roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne
uzgodnienie właściwości i specyfikacji pojazdu następuje po oględzinach osobistych
samochodu. Zamieszczone ogłoszenie dotyczy w/w samochodu do momentu jego
sprzedaży, dlatego też prosimy potwierdzić dostępność pojazdu przez wizytą w
punkcie sprzedaży

wykonane przez AKoL.pl
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