FORD MONDEO 2,0 TDCI 180 KM SKRZYNIA
AUTOMATYCZNA FAKTURA VAT 23%
SERWIS W ASO JEDEN WŁAŚCICIEL ,PO WYMIANIE ROZRZĄDU
Dane techniczne
Rok produkcji: 2018
Przebieg: 205 695 km
Marka: Ford
Model: Mondeo
Nr oferty: 030BB
Dostępność: Bielsko-Biała
Cena: 65

500 zł

Pozostałe dane techniczne
Silnik: 2,0 TDCI
Moc: 180
Pierwsza rejestracja: 14-12-2018
Przedłużenie gwarancji: NIE

Pojemność: 1997
Kolor: BIAŁY
Gwarancja producenta: NIE

Opis
ABS+EBD+ESC (TA,EBA,TVC).
Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
Airbag chroniący kolana kierowcy
Czujnik deszczu aktywujący wycieraczki
Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył
Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
Elektryczny hamulec postojowy z funkcją auto-hold
Felgi aluminiowe 16", wzór 10-ramienny, z ogumieniem 215/60
Fotel kierowcy z elektryczną regulacją położenia w 4. kierunkach (góra-dół, przód-tył)
Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową
Fotel pasażera z regulacją lędźwiową
Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach
Funkcja wyłączania świateł z opóźnieniem
HSA - system wspomagający ruszanie pod górę
Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS)

Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem
Kierownica ogrzewana oraz uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończone skórą
Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC)
Kluczyk Ford My Key
Kolumna kierownicy skórzana regulowana w dwóch płaszczyznach
Koło zapasowe dojazdowe
Konsola centralna z podłokietn., schowkiem, przycisk. hamulca ręcz., uchwyt. na kubki i gniazdk. 12V
Lampy tylne LED
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
Manetki do zmiany biegów przy kierownicy
Podgrzewana szyba przednia (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy
Podłokietnik tylny z uchwytami na kubki
Podsuﬁtka materiałowa w jasnej tonacji
Podwójna końcówka rury wydechowej ze stali nierdzewnej
Radio CD/MP3 z Ford Sync 3 (8-calowy wyświetlacz dotykowy, Bluetooth, AUX-IN, 2xUSB, iPod, SD)
Reﬂektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła
Relingi dachowe z wykończeniem w kolorze aluminium
Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową
System automatycznego sterowania światłami drogowymi (Auto High Beam)
System Auto-Start-Stop
System monitorowania ciśnienia w ogumieniu
Światła do jazdy dziennej
Tapicerka materiałowa Cypres (z komfortowymi fotelami)
Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60/40
Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne
Wyłącznik deaktywujący czołową poduszkę powietrzną pasażera
Wyświetlacz kolorowy między zegarami (4.2-cala)
Zamek centralny z pilotem
Hak holowniczy demontowalny (zaw. złącze 13-pin, stałe zasilanie, system stabilizacji przyczepy
TSC)
Reﬂektory w technologii Ford Dynamic LED
1472J

