Ford Mustang Shelby GT500 - Gwarancja !

229 000 PLN

Marka

Ford

Typ nadwozia
Stan

Coupe
Używane / Importowany

Przebieg

113000

VAT marża

Tak

Pojemność skokowa

5812

Skrzynia

Manualna

Data pierwszej rejestracji

2013-01-01

Liczba miejsc

4

Metalik

Model

Mustang

Typ paliwa

Benzyna

Rok produkcji

2013

Kolor

Fioletowy

Finansowanie

Tak

Moc

650

Napęd

Na tylne koła

Zarejestrowany w

Polska

Liczba drzwi

2

Tak

600 457 797
royal-konsulting@wp.pl
Auto Handel Royal

Interfejs Bluetooth

Gniazdo USB

Podgrzewany fotel kierowcy

Kierownica wielofunkcyjna

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Przyciemniane tylne szyby

Park Assistant - asystent park...

Kamera parkowania tył

Podgrzewane lusterka boczne

Ogranicznik prędkości

Czujnik zmierzchu

Światła do jazdy dziennej

Wspomaganie kierownicy

ABS

ESP

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Witam serdecznie, przedmiotem sprzedaży jest Ford Mustang. Wnętrze auta jest zadbane.
Możliwość sprawdzenia auta w dowolnie wybranej stacji diagnostycznej. Zapraszam do obejrzenia Ford oraz na jazdę próbną.
*******auto zagarażowane oglądziny prosze umawiać z wyprzedzeniem ****************

" Opis
Shelby GT500 2013r z przebiegiem 111 458 km.
Ponad 80 000 km zrobione za mojej kadencji więc wiem co sprzedaje . Samochód sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych z delikatnym uszkodzeniem ( zdjęcia oraz cały
raport poniżej w linku )
Przez okres użytkowania w samochodzie zostały wymienione amortyzatory z przodu ( stuki w jednym z nich )
Jeśli chodzi o eksploatacje to wszystkie oleje, klocki czy tarcze wymieniane zgodnie ze specyfikacją ( tarcze przód są nowe )
Sprzedaję ponieważ chciałbym jeszcze posmakować innej motoryzacji więc ewentualna wymiana też wchodzi w grę.
Auto od pasjonata !
Shelby GT500 wyposażony jest w silnik 5.8l V8 z kompresorem co generuje az 662km i 850nm. Auto zostało oklejone folią w profesjonalnej firmie PERFECT COLOR CAR
WRAP według projektu NERVO DESIGN. Pod okleiną jest w 100% oryginalny lakier ( możliwość zdjęcia okleiny przed sprzedażą ) Do momentu oklejenia auto było
zabezpieczone ceramiką Premium Bond 9H - Ultracoat.
Mechanicznie auto w 100% oryginalne oraz sprawne.
Sprzedaż na umowę kupna sprzedaży bądź VAT marża.
Przed zakupem możliwość sprawdzenia auta przez dowolnie wybrany warsztat.
Raport z USA oraz galeria zdjeć :
https://www.dropbox.com/sh/eg7o2uxfrvd2487/AAAr-eKpfVukNxGMUrtQz2B6a?dl=0 "

