PALLAS CAR

5.499 €

Ford C-MAX 1.6 TDCi Titanium (109cv) (5p)

Características gerais:
Ano: 2007
Mês: 06
Registos: 1
Cor: Cinzento
Cons. Médio: 4 litros/100Caixa vel.: Manual
Kms
Equipamento:

Combustível: Diesel
Potência: 109 cv
Lugares: 5

Kms: 189.000
Cilindrada: 1560 cc
Origem: Nacional

Segurança e Performance:
ABS
Alerta sobre cintos de segurança
Direcção assistida
Fecho central
Sistema de controlo de pressão
dos pneus

Alarme
Alerta sobre manutenção
ESP - Prog. Estab. Electrónica
Pack desportivo
Sistema ISOFIX

Alarme
Controlo de estabilidade
Fecho automático de portas
Sistema controlo de tração

Exterior e Ambiente:
Acabamentos em alumínio

Jantes de liga-Leve

Airbag:
Airbag cortina dianteiro
Airbag do passageiro

Airbag cortina traseiro
Airbags de joelhos

Airbag do condutor
Airbags laterais

Interior e Conforto:
Apoio de braço dianteiro
Ar condicionado automático
Espelhos regulação elétrica
Rádio com Leitor CD/MP3
Vidros eléc. dianteiros e traseiros

Cruise control adaptativo
Retrovisor anti-encadeamento

Som, Multimédia e Navegação:
Ar condicionado automático
Computador de bordo
Jantes de Liga-Leve
Sensor de Luz
Volante Multifunções

Bluetooth
Cruise control
Kit de telefone "Mãos Livres"
Sensores de Estacionamento

Bluetooth
Ecrã consola central
Sensor de Chuva
Tomada Elétrica 12V

Faróis direcionais

Faróis diurnos frontais

Retrovisores c/ reg. eléctrica

Retrovisores c/anti
encandeamento

Sensor de luz

Sensores de estacionamento

Volante em pele

Volante multifunções

Bancos:
Bancos rebatíveis
Faróis:
Faróis de nevoeiro
Faróis diurnos traseiros
Retrovisores:
Retrovisores aquecidos
Sensores:
Sensor de chuva
Sistema de parqueamento
Volante:
Volante desportivo

Notas do vendedor:
Ford C-Max, modelo já de 2008, com restyling, nacional , iuc antigo cerca de 40 euros, versão titanium 1.6 tdci 110 cv,
todos os livros e 2ª chaves disponiveis, extras a destacar: faróis de nevoeiro, jantes especiais de origem, sensores de

estacionamento frente e trás, bancos traseiros com configuração individual e rebativeis, sensores de luz e de chuva,
computador de bordo, volante em pele multifunções, cruise control, cortinas nas portas traseiras, ar condicionado
automático, 4 vidros eletricos, retrovisores eletricos e aquecidos, inserções em aluminio, sistema de bluetooth, radio
cd mp3, sistema de antiencadeamento, etc... carrinha impecavel em todos os aspetos, nacional, com selo antigo de
40 euros, versão titanium, sempre revisionada, com historico completo, otima oportunidade de negocio, super
económica e familiar. nota:toda a informação ainda que precisa, carece de confirmação junto do vendedor! soluções de
financiamento com ou sem entrada até 120 meses! oportunidade !!

