Ford S-Max II (2015-)
2.0 TDCI 150KM Aut
Titanium|Gwarancja|Nawigacja|Skóra|Hak|I wł.|FV23%
104 900 PLN brutto85 285 PLN netto
Wersja

Rok produkcji
2017

Nadwozie
mini-van

Paliwo
diesel

Poj. silnika
2.0

Moc silnika
150 KM

Przebieg
102 809 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
szary

VIN
WF0JXXWPCJHA456
78

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
1ztvv

DANE KONTAKTOWE

03-199 Warszawa,
ul. Modlińska 57A
tel: 660 621 308, 570 762 520
email: uzywane@nexteam.pl

ABS

EDS

asystent pasa ruchu

automat. hamulec postojowy

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujniki deszczu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kamera cofania

kontrola trakcji (ASR)

ogranicznik prędkości

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. boczne - tył

poduszki pow. kurtynowe - przód

poduszki pow. kurtynowe - tył

stabilizacja toru jazdy (ESP)

system rozpoznawania znaków drogowych

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

System głośnomówiący

domykanie szyb przy zamykaniu auta

dzielona tylna kanapa

elektrochromatyczne lusterka boczne

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

elektrycznie sterowana klapa bagażnika

elektrycznie ustawiane fotele

elektryczny starter

fotele sportowe

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

podgrzewana przednia szyba

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane fotele

podgrzewane lusterka boczne

radio fabryczne z CD i MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

smartcard / hands free / smartkey

system start-stop

tempomat

wspomaganie kierownicy

aluminiowe felgi

bluetooth

centralny zamek

czujniki ciśnienia w oponach

gniazdo SD

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

przyciemniane szyby

reflektory halogenowe

relingi

spoiler

wyjście aux

zestaw głośnomówiący

Łopatki zmiany biegów

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
gwarancja

hak holowniczy

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

OPIS POJAZDU

PRZYJDŹ | ZOBACZ | PRZEJEDŹ SIĘ | CIESZ SIĘ Z ZAKUPU

Witamy Państwa w Salonie Nexteam. Jesteśmy Autoryzowanym Dealerem
marki Opel od 1997 roku.
Proponujemy Państwu Sprawdzony Samochód Używany marki:
Ford S-Max 2.0TDCI 150KM PowerShift w wersji Titanium, która zawiera
m.in.:
- automatyczna skrzynia biegów
- system nawigacji
- skórzana tapicerka
- reflektory LED
- kamera parkowania
- nagłośnienie premium Sony
- automatyczną 2-strefową klimatyzację
- czujniki parkowania
- przednie siedzenia sportowe
- ISOFIX
- hak holowniczy
- łopatki zmiany biegów
- system rozpoznawania znaków drogowych
- asystent pasa ruchu
- felgi aluminiowe
- fabryczny hak holowniczy

!!! CENA SPECJALNA - 103.000 zł brutto !!! - cena specjalna obowiązuje w
przypadku zakupu samochodu z finansowaniem oferowanym przez
Nexteam (leasing lub kredyt).
W cenie zawarta jest 6-miesięczna GWARANCJA!!!. Możliwość rozszerzenia
gwarancji do 24-miesięcy!

Przykładowe oferty finansowania:

LEASING OPERACYJNY
Wariant I
OW (opłata wstępna) 30%
Okres finansowania 48
Wykup 30%
RATA netto 939,00 zł
Wariant II
OW (opłata wstępna) 10%
Okres finansowania 36
Wykup 40%
RATA netto 1 349,00 zł

- I właściciel
- faktura VAT 23%
- samochód po weryfikacji technicznej ASO ze znaną historią serwisowania i historią
ewentualnych napraw blacharsko-lakierniczych
- kupujący zwolniony z opłaty skarbowej

Gwarantujemy Państwu autentyczność przebiegu, prawne i pewne
pochodzenie.
Jesteśmy członkiem Kampanii Uczciwych Sprzedawców Aut Używanych
(niekręcony.pl)

Ponadto oferujemy Państwu na miejscu:
- jazdę próbną
- odkup dotychczas użytkowanego samochodu lub jego rozliczenie w ramach
zakupu
- preferencyjne warunki finansowania w formie leasingu, wynajmu lub kredytu
- ubezpieczenia komunikacyjne OC,AC, NNW
- ubezpieczenia GAP
- dodatkowe ubezpieczenia ochrony serwisowej, w tym program Opel
Gwarantowane Samochody Używane

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego salonu i
obejrzenia pozostałych samochodów z naszej oferty, dostępnych również
na naszej stronie. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji.

Nexteam Sp. z o.o.

Autoryzowany Dealer Opel
Ul. Modlińska 57A
03-199 Warszawa

Kontakt:
Piotr Rybak - tel. 570-762-520
Jan Krasowski - tel. 660-621-308
E-mail: uzywane@nexteam.pl

Godziny otwarcia:
Pon. - Pt.: 9:00 - 18:00
Sob: 9:00 - 15:00

UWAGA: Przed przyjazdem prosimy o kontakt w celu weryfikacji dostępności
ogłoszenia.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl
art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy
lub nieaktualność ogłoszenia.

Dodatkowe informacje: liczba miejsc: 5
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