RS COSWORTH 2.0 T 220 KM przeb 105 tys I
właściciel bezwypadkowy
Marka

49 900 EUR
Ford

Model

Escort

Typ nadwozia

Kompakt

Rok produkcji

1992

Przebieg

Kolor

Biały

VAT marża

Tak

Pojemność skokowa

1992

Moc

220

Skrzynia
Kraj pochodzenia

Manualna
Szwajcaria

Typ paliwa

105000

Napęd

4x4 (stały)

Data pierwszej rejestracji

Pierwszy właściciel

Tak

Bezwypadkowy

Tuning

Tak

Liczba miejsc

Liczba drzwi

Benzyna

2003-03-26
Tak
5

3

...
...
...

Sportowe fotele - przód

Kierownica sportowa

Blokada mechanizmu różnicowe...

ABS

Lampy przeciwmgielne

Wspomaganie kierownicy

---------------------<b>TIM AUTO</b>------------------------

Nasza firma działa na rynku samochodów używanych od 1996 roku. Posiadając ponad dwudziestoletnie doświadczenie, współpracujemy wyłącznie z salonami dealerskimi
na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii Pojazdy wystawiane przez nas na sprzedaż, to auta pozostawiane w rozliczeniu za nowe samochody kupowane w salonie. Każde z
aut przechodzi w salonie przegląd przedsprzedażny, dzięki któremu mamy pełną informację dotyczącą jego stanu technicznego. W większości przypadków posiadamy
dokumentację zdjęciową przed zakupem, dzięki czemu możecie mieć Państwo pewność iż zakupujecie pojazd bezwypadkowy. Do każdego zakupionego auta otrzymujemy
fakturę zakupu, na której podany jest przebieg, co uwiarygadnia informacje podawane w naszych ogłoszeniach. Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną:
https://timauto.pl/

<b>Samochody używane TIM AUTO: </b>
? 26 lat na ryku samochodów używanych
? 4 000+ sprzedanych pojazdów
? Gwarancja oryginalnego przebiegu
? Średnia ocen z Google Maps: 4,7 / 5
? Laureaci konkursu Orły Motoryzacji 2021 nota: 9,7 / 10
? Pisemna gwarancja
? Pewne pochodzenie - samochody odkupione z ASO
? Gwarancja bezwypadkowości
? Historia serwisowa
? Kupujący zwolniony z 2% podatku
? Pełna i rzetelna informacja o stanie i historii pojazdu
? Pracujemy 7 dni w tygodniu
? Możliwość przesłania wideo-prezentacji pojazdu

? Wszystkie nasze samochody są czyszczone, prane oraz poddawane dezynfekcji
? Możliwość pozostawienia samochodu w rozliczeniu
? Usługa Door2Door - Darmowa dostawa pojazdu do domu
? Wszystkie samochody wyjeżdżają ubezpieczone, z tablicami rejestracyjnymi
? Wszystkie samochody posiadają komplet opłat niezbędnych do rejestracji na terenie kraju- kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów!
? Możliwość sprawdzenia każdego oferowanego przez nas samochodu na stacji diagnostycznej, w ASO lub u dowolnego mechanika
????????????????????????????????????????????????????????
<b>Usługa Door2Door </b>
Każdy pojazd z naszej oferty możemy dostarczyć bezpośrednio pod dom klienta na terenie całego kraju, wraz z kompletem dokumentów w cenie!
????????????????????????????????????????????????????????
<b>Finansowanie</b>
Oferujemy atrakcyjne warunki finansowania: kredyt, leasing, pożyczki. Współpracujemy z największymi bankami, wybierając najlepsze oferty.
????????????????????????????????????????????????????????

<b>FORD ESCORT RS COSWORTH 2.0 T 220 KM przebieg 105 tys. km</b>
* samochód zakupiony przez nas w 2007 roku, sprowadzony ze Szwajcarii
* samochód posiadał tylko jednego właściciela za granicą.
* od czasu zakupu w 2007 roku jest cały czas tylko w naszych rękach.
* ok 2009 roku został całkowicie rozebrany, wyczyszczony i polakierowany. Praktycznie nie nosił śladów korozji.
* roczny przebieg ok 300-400 km
* SAMOCHÓD TECHNICZNIE I WIZUALNIE W STANIE BARDZO DOBRYM
* OSTATNI PRZEGLĄD, REWIZJE ORAZ STROJENIA PRZECHODZIŁ W WARSZTACIE GRZEGORZA DUDY OK 2 LATA WSTECZ (napędy, skrzynia i silnik wg opinii
Grzegorza w bardzo dobrym stanie)
* dodatkowo nowy komputer z dwoma mapami na ok 260 i 330 km (oryginalny posiadam również)
oraz podtrzymanie turbo
* POJAZD BEZWYPADKOWY
* AUTO NIE REJESTROWANE W KRAJU (posiada wszystkie dokumenty rejestracyjne, odprawę celną, akcyzę niezbędne do zarejestrowania w kraju lub za granicą)
Wyposażenie:
- napęd 4x4
- kierownica skórzana SPARCO (posiadam oryginalną kierownicę)
- fabryczne fotele RECARO
- felgi aluminiowe OZ RACING 18 cali
- posiadam fabryczne felgi 16 cali
- podgrzewana szyba czołowa
- centralny zamek
- elektryczne szyby
- elektrycznie otwierana pokrywa bagażnika
- elektryczne lusterka
- wspomaganie kierownicy
<b>Samochód do obejrzenia i jazdy próbnej po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu aktualności ogłoszenia i umówieniu wizyty na daną godzinę.
Jesteśmy dostępni pod telefonami 7 dni w tygodniu 9-20:
? +48 604-096-735
? +48 664-988-696 </b>
biuro@timauto.pl
<b>TIM AUTO</b> - samochody używane z gwarancją
32-860 Czchów, ul. Krakowska 17.
- ZAPRASZAMY Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl
art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
(Zapis ten został zawarty ze względu na możliwość drobnych, ludzkich pomyłek. Jeżeli zauważysz nieścisłość - napisz do nas, a niezwłoczne ją wyjaśnimy.)

