FORD MUSTANG GT KABRIOLET
Polski salon

Pierwszy właściciel

Faktura VAT

Oferta specjalna

ASO

OPIS POJAZDU

DANE POJAZDU
MARKA

Ford

MODEL

Mustang

ROK PRODUKCJI

2017

PRZEBIEG

27 900 km

WERSJA
SILNIK

GT 5.0 V8 A/T Cabrio
3
4 951 cm

MOC

421 KM

SKRZYNIA BIEGÓW

automatyczna

Auto w salonie

PALIWO

benzyna

NAPĘD

na koła tylne

NADWOZIE

kabriolet
HISTORIA

KRAJ POCHODZENIA

Polska

PIERWSZY WŁAŚCICIEL

tak

BEZWYPADKOWY

tak

PIERWSZA REJESTRACJA

27/04/2017

STAN

używany

SERWIS ASO

tak
WYPOSAŻENIE

Lakier – White Platinium
Tapicerka – Skórzana EBONY
Koła - felgi aluminiowe 19-calowe 10-ramienne Ford
Opony – PIRELLI P ZERO
Dach czarny – składany elektrycznie
Najważniejsze elementy wyposażenia:
Przednie fotele podgrzewane i wentylowane
System nawigacji satelitarnej CD/SD z DAB+ i Ford SYNC
Kolorowy wyświetlacz dotykowy 8”
Mapy Europy z widokiem 3D, menu tekstowe w języku polskim, komunikaty głosowe nawigacji w języku
angielskim
Zestaw głośnomówiący z Bluetooth i rozbudowaną funkcją sterowania głosem oraz funkcją wzywania pomocy
System nagłośnienia ShakerTM Pro (12 głośników wysokiej jakości, w tym subwoofer, wzmacniacz 390W)
Gniazda: 2xUSB, SD, AUX-IN
Zdalne sterowanie na kierownicy
Czujniki parkowania z tyłu
Kamera cofania
Reflektory ksenonowe z manualną regulacją poziomu świecenia
Reflektory automatyczne - włączające się automatycznie w zależności od poziomu natężenia światła
Światła do jazdy dziennej zintegrowane ze światłami przeciwmgielnymi
Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC)
Tempomat
Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem elektronicznym
Autoalarm
Nakładki na progi przednich drzwi z podświetlanym napisem Mustang, w kolorze wybranym dla nastrojowego
oświetlenia
Samoczynnie ściemniające się lusterko wsteczne
Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia
Lusterka boczne sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie, obudowy lakierowane w kolorze nadwozia, ze
zintegrowanymi kierunkowskazami i lampkami oświetlającymi podłoże, z projekcją logo Mustang
Wzmocnione sprężyny przedniego zawieszenia
K-Brace - dolna rozpórka przedniego zawieszenia

Niezależne tylne zawieszenie
Tarcze hamulcowe przednie wentylowane 380x34 mm, z 6-tłoczkowymi zaciskami
Tylne tarcze hamulcowe: wentylowane 330x25 mm
Górna krata wlotu powietrza w stylizacji GT
Dolna krata wlotu powietrza ze spojlerem w stylizacji GT
Tylny zderzak z dyfuzorem lakierowanym w kolorze nadwozia

FORMA SPRZEDAŻY
Faktura VAT 23%
Kupujący zwolniony z opłaty skarbowej PCC-3 (2%)
Możliwość odliczenia VAT
Cena brutto – 179 900,00 PLN
Cena netto - 146 260,17 PLN
Możliwość finansowania zakupu leasingiem lub kredytem – zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą
Przyjmujemy samochody w rozliczeniu

KONTAKT
OPIEKUN OFERTY
Krzysztof Kochański
504 139 746 / WhatsApp
krzysztof.kochanski@autospot.com.pl

BIURO SPRZEDAŻY
Galeria Handlowa "Nowa Stacja Pruszków"
poziom +1
Henryka Sienkiewicza 19
05-800 Pruszków

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny przed spotkaniem i jazdą próbną.

Szczegółowe warunki sprzedaży, wyposażenie prezentowanego samochodu, cenę oraz aktualność oferty prosimy
potwierdzić kontaktując się z nami bezpośrednio. Treść ogłoszenia nie stanowi w rozumieniu prawa oferty handlowej,
jest jedynie treścią informacyjną w myśl art. 66 § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy
lub nieaktualność ogłoszenia. Jedyna forma rezerwacji auta to wpłata zaliczki na poczet zakupu.

Adres URL oferty: https://autospot.com.pl/oferta/ford-mustang-gt-kabriolet/

