
Wybrany samochód: Oferta wg cen netto

FORD Transit 2.0 EcoBlue 170 KM M6 FWD Trend Pojedyncza kabina 350 L3 112 350,00

Wybrane elementy wyposażenia standardowego:

Bezpieczeństwo i układy wspomagające kierowcę

* ABS na 4 koła, sterowany elektronicznie (hamulce tarczowe z przodu i z tyłu)

* Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESC)

* Poduszka powietrzna – kierowcy

* Tempomat – ze skórzanym kołem kierownicy i regulowanym ogranicznikiem prędkości

* Układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach (HSA)

Systemy audio i nawigacji

* Radio MyConnection AM/FM, zestaw głośnomówiący Bluetooth® ze sterowaniem głosowym, gniazdo AUX, USB, iPod®, odczyt MP3, sterowanie z kierownicy, 4
głośniki z przodu (2 nisko i 2 wysokotonowe) [ICE PACK 2] standard dla serii 470 i 350HD

Wygoda i funkcjonalność

* Klimatyzacja – z przodu, filtr pyłkowy kabiny

Elementy funkcjonalne

* Przednie światła przeciwmgielne

* Reflektory przednie – halogenowe ze srebrnym tłem i ze statycznym doświetlaniem zakrętów

Nadwozie i elementy stylistyczne

* Lusterka boczne – sterowane elektrycznie i podgrzewane

Przyrządy i wskaźniki

* Komputer pokładowy (funkcje zasięgu, chwilowe i średnie zużycie paliwa, średnia prędkość, temperatura zewnętrzna)

Siedzenia

* Fotel kierowcy – z manualną regulacją przesuwu, pochylenia oparcia, pochylenia siedziska wysokości i manualną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, z
podłokietnikiem

* Fotel pasażera – podwójny z unoszonym siedziskiem i schowkiem pod fotelem

Koła

* Zestaw naprawczy (niedostępny z tylnymi kołami bliźniaczymi)

Zbiornik paliwa

* System wlewu paliwa – Ford Easy Fuel (bez korka, z zabezpieczeniem przed wlaniem niewłaściwego paliwa)

* Zbiornik AdBlue® – 21 litrów

* Zbiornik paliwa - 75 litrów dla RWD i AWD; 72 litry dla FWD

Zabezpieczenia

* Zamki drzwi – zdalne sterowanie centralnego zamka z 2 pilotami

Wybrane opcje montowane fabrycznie: Oferta wg cen netto

* Koło zapasowe - pełnowymiarowe z zestawem narzędzi 0,00
(standard z tylnymi kołami bliźniaczymi)

* Lakier zwykły FROZEN WHITE 0,00

* Lusterka boczne – długie ramię 150,00

* Przełożenie przekładni głównej 4.71 0,00

* Zbiornik paliwa 95 litrów 500,00

* Pakiet poprawiający widoczność 1 – elektrycznie podgrzewana przednia szyba, czujnik poziomu płynu spryskiwacza, 400,00
elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne z krótkimi ramionami



Doposażenie: Oferta wg cen netto

* SK - ZESTAW KABINA + OGRZEWANIE 4200/2200/2300 REG wysokości + DWA BOKI z regulacją, OSŁONY + 29 300,00
SKRZYNKA + ZBIORNIK

Podsumowanie pojazd fabryczny 113 400,00
Rabat 47 100,00
Wartość oferty po rabacie 66 300,00
Doposażenie dodatkowe 29 300,00

Wartość pojazdu razem netto 95 600,00
Wartość pojazdu razem brutto 117 588,00
Inne 0,00

Wartość oferty netto 95 600,00
Wartość oferty brutto 117 588,00

Administratorem Państwa danych osobowych będzie firma Ford Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7, kod pocztowy: 02-677 (dalej: "My").

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe podane w niniejszym formularzu, zebrane w związku z zakupem i serwisowaniem pojazdu marki Ford oraz korzystaniem przez Państwa z
innych produktów i usług marki Ford, w celach związanych z zawarciem i wykonaniem zawartych przez Państwa umów z podmiotami w sieci autoryzowanych dealerów i serwisów Ford oraz
z grupy kapitałowej Ford a także z wypełnieniem ciążących na nas obowiązków prawnych, w celach wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów (w tym w
szczególności w celu przeprowadzenia badania poziomu satysfakcji klienta oraz ochrony roszczeń) oraz, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody, dla celów marketingu produktów i
usług marki Ford, które będziemy się starali dopasować do Państwa potrzeb (oferty profilowane).

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw zostały zawarte w naszej Polityce Prywatności dostępnej
www.ford.pl/informacje/polityka-prywatnosci.




