Ford EXPLORER Eddie Bauer Edition 4.6 V8 #SOLD
Sprzedane

Opis pojazdu
Nietuzinkowe auto Ford Explorer 4 generacji z silnikiem 4.6 V8 z
2006 roku w najbogatszej wersji Eddie Bauer (7 osobowy)
zakupiony na aukcji w Japonii w bardzo dobrym bezwypadkowym
stanie – już dostępny . Auto ma niezawodny, nieskomplikowany
silnik i skrzynię biegów – prosta stara budowa oparta na ramie.
Czwarta generacja pojazdu jest większa od poprzednich za sprawą
nowego modelu – Freestyle, który uplasował się wymiarowo
między Explorerem a kompaktowym Escape’m. Przy okazji

Parametry techniczne
Marka
Model

Edition

wprowadzono elektrycznie składany trzeci rząd siedzeń. W
przeciwieństwie do poprzednich generacji modelu zaprzestano

Rocznik

produkcji wersji przeznaczonej do ruchu lewostronnego. W 2006

Przebieg

konkursie North American Truck of the Year . Wyprzedziła go

Explorer Eddie
Bauer Limited

zmodyfikowano wnętrze pojazdu oraz tylne zawieszenie, a także

roku czwarta generacja Explorera zajęła drugie miejsce w

Ford

Skrzynia biegów

2006
139 000 km
Automatyczna

tylko Honda Ridgeline. Serdecznie polecamy i zapraszamy .

Napęd

na wszystkie koła

Więcej informacji udzielę telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Paliwo

Benzyna

+48 606 502 793; +48 888 037 000; kimbex@kimbex.pl

Pojemność

WAŻNE : Kolekcjonerskie samochody z Japonii mają kierownicę po
naszej, lewej stronie oraz liczniki w kilometrach = niczym nie
różnią się od wersji EUROPEJSKICH!!! Dlaczego auto z Japonii?
Dlatego że: Po pierwsze dla Japończyka posiadanie niemieckiego
auta z kierownicą po „złej” dla nich stronie, czyli lewej jak u nas,
to status najwyższego luksusu/prestiżu wśród znajomych i nie
tylko. Po drugie oni…

Moc (KM)
Kolor

4600 cm3
295
black / gold

Wyposażenie dodatkowe
ABS, Centralny zamek, Elektryczna regulacja siedzeń, Elektryczne lusterka, Elektryczne szyby, ESP, Felgi aluminiowe,
Immobilizer, Kamera cofania, Klimatyzacja, Komputer pokładowy, Kontrola trakcji, Odtwarzacz CD, Pełna skóra,
Podgrzewane fotele, Poduszki powietrzne, Relingi dachowe, Szyberdach, Światła przeciwmgielne, Tempomat,
Wielofunkcyjna kierownica, Wspomaganie kierownicy
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