Ford C-Max I (2003-2010)
Automat Skóry Zarejestrowany Ubezpieczony
24 900 PLN brutto
Wersja
I (2003-2010)

Rok produkcji
2010

Nadwozie
mini-van

Paliwo
diesel

Poj. silnika
2.0

Moc silnika
136 KM

Przebieg
125 295 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
czarny

VIN
WF0EXXGCDEAS22
270

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA

ABS

blokada drzwi podczas jazdy

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kontrola trakcji (ASR)

poduszek: 4 szt.

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

uchwyt ISOFIX

światła przeciwmgielne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

Grzegorz Lewandowski

klimatyzacja: automatyczna

podgrzewana tylna szyba

82-300 Elbląg,
ul. Bociania 2

podgrzewany fotel kierowcy

podgrzewany fotel pasażera

podłokietniki - przód

radio fabryczne

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

tempomat

wspomaganie kierownicy

centralny zamek

gniazdo USB

nawigacja satelitarna

przyciemniane tylne szyby

1f2bg

DANE KONTAKTOWE

tel: 503 163 666
email: komis@leew.pl

felgi: aluminiowe 16

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

OPIS POJAZDU
SPRZEDAJEMY ZA GOTÓWKĘ LUB ZAMIENIAMY SAMOCHODY SWOJE AUTO
ZOSTAWIASZ , A NOWYM ODJEŻDŻASZ
( ustaloną cenę twojego auta odejmujemy od nowego po transakcji otrzymasz
umowę sprzedaży swojego auta ).
ZAPRASZAMY DO NEGOCJACJI I WYCENY NA MIEJSCU.
ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA , NA YOUTUBE SZCZEGÓŁOWEGO FILMIKU GDZIE
PREZENTUJEMY TEN POJAZD W REALU

KLIKAJĄC W PLAY W 1 POZYCJI W GALERII ZDJĘĆ AUTA ,
( lub jest możliwość wysłania filmiku bezpośrednio na komórkę , po wcześniejszym
kontakcie telefonicznym )
ZAPRASZAM RÓWNIEŻ NA STRONĘ
leew.pl
GDZIE JEST WIĘCEJ ZDJĘĆ I OFERT
Podaję potrzebne dane w celu darmowej weryfikacji historii na stronie Ministerstwa
Transportu
www.historiapojazdu.gov.pl
(pamiętaj że w numerze vin zawsze jest cyfra 0 nigdy nie ma litery o)
VIN: WF0EXXGCDEAS22270
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI: 06-04-2010
NUMER REJESTRACYJNY NA ZDJĘCIU
SAMOCHÓD MA WAŻNE BADANIE TECHNICZNE ORAZ UBEZPIECZENIE OC
(można bezpiecznie wracać do domu już na Polskich tablicach bez ryzyka kontroli)
Więcej informacji pod numerem telefonu 503163666 , można dzwonić od 8h do 22h
-

Witam. Mam do sprzedania samochód jakim jest Ford C-Max , z silnikiem diesla o
pojemności 2.0
Moc silnika 136 koni. Skrzynia biegów automatyczna.
Samochód jest zarejestrowany i ubezpieczony. Posiada ważne badanie techniczne.
Wystawiam fakturę VAT Marża to jest jak umowa kupna sprzedaży.
Dzięki fakturze, kupujący (nawet osoba prywatna) jest zwolniony z
dwuprocentowego podatku od wzbogacenia, jaki zazwyczaj się płaci przed
rejestracją w Urzędzie Skarbowym, jest to dodatkowa oszczędność około kilkuset
złotych.
Koszt przerejestrowania na nowego właściciela tylko 67 zł , lub 180 zł jeśli chce się
wymienić tablice rejestracyjne ( nowe przepisy , możliwość pozostawienia starych
tablic rejestracyjnych z całego kraju ).
Przebieg w aucie to 125.295km.
Oświadczam, że wszystkie zdjęcia są robione w realu i nie są retuszowane, a przede
wszystkim dotyczą tego samochodu.
Silnik w aucie jest suchy, bez wycieków oleju, nie myty. Zawieszenie nie wymaga
żadnych napraw.
Możliwość kontroli auta na dowolnej stacji diagnostycznej, serwisie lub w warsztacie
na terenie miasta i okolic.

Serdecznie zapraszam do oglądania auta na żywo.

FORMA PŁATNOŚCI
gotówka
zamiana na inne auto
przelew
sprzedaż na raty przez bank
-

ZAPRASZAM NA STRONĘ leew.pl GDZIE JEST WIĘCEJ ZDJĘĆ

KONTAKT PRZED PRZYJAZDEM
Grzegorz Lewandowski
Ul. BOCIANIA 2
82-300 Elbląg
Tel. 503163666

OTWARTE 9 do 19

SOBOTY 9-14

NIEDZIELE 10:30 - 13

(lub inne godziny po uzg. tel. )
Samochód może być objęty gwarancją GetHelp.
Kopiowanie zdjęć oraz opisu zastrzeżone.
Powyższe ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl
art.66 §1 kodeksu cywilnego.
Proszę dzwonić przed przyjazdem
Sprzedający nie odpowiada za nieaktualność oferty lub za ewentualne błędy.
-

W ZWIĄZKU Z DUŻĄ ILOŚĆIĄ WIADOMOŚCI , A BRAKIEM CZASU SPOWODOWANYM
DUŻĄ ILOŚCIĄ PRACY , MOŻEMY NIE ODPISYWAĆ NA WIADOMOŚCI , ZALECAMY
KONTAKT TELEFONICZNY.
-

wykonane przez AKoL.pl
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