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Termin ważności oferty: 14.09.2017
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(DH) Specjalista d/s sprzedaży
samochodów

Wybrany samochód:

FORD Mondeo 2.0 TDCi 150 KM, M6, FWD Titanium 4D

122 950,00

Wybrane elementy wyposażenia standardowego:
Bagażnik
*

Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową – z uchwytem (tylko wersja kombi)

Bezpieczeństwo
*

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC) 1) (zawiera: układ kontroli trakcji (TA) 1) , układ wspomagania awaryjnego hamowania (EBA) 1))

*

Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS) 1)

*

Lane Keeping Alert 2) (zawiera: Lane Keeping Aid 2) (system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu), Driver Alert 2) (system monitorowania koncentracji
kierowcy) (dla wersji: Trend, Edition i ST-Line opcja dostępna także z Traffic Sign Recognition; dla wersji Trend, Edition i ST-Line opcja zawiera pakiet Visibility
(AB1BD); opcja dostępna tylko w kombinacji z SYNC lub SYNC 3)

*

Poduszki powietrzne – boczne kurtyny powietrzne chroniące osoby w 1. i 2. rzędzie siedzeń 1)

*

Poduszki powietrzne - poduszka kolanowa 1)

*

Poduszki powietrzne – poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu 1)

*

Poduszki powietrzne – poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu u1)

*

System ABS 1) z elektronicznym układem podziału siły hamowania (EBD) 1)

*

Traffic Sign Recognition 2) - system rozpoznawania znaków drogowych (zawiera Lane Keeping Alert; dla wersji: Trend, Edition i ST-Line opcja dostępna także z
Adaptive Cruise Control 2; opcja dostępna tylko w kombinacji z SYNC lub SYNC 3)

*

Układ ułatwiajacy ruszanie na wzniesieniach (HSA) 2)

Elementy funkcjonalne nadwozia
*

Przednia szyba – podgrzewana (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy (dostępne także z: systemem Active City Stop. Dla wersji ST-Line opcja dostępna także

*

Światła do jazdy dziennej w technologii LED - w obudowie świateł przeciwmgielnych (niedostępne z reflektorami Ford Dynamic LED; Uwaga dla ST-Line i Titanium:

z nagrzewnicą postojową. Dla wersji Ambiente opcja dostępna także w pakiecie Silver X; dla wersji Trend opcja dostępna także w pakiecie Gold X))
zamówienie pakietu Stylizacyjnego Nadwozia 1 (ACLAK) usuwa z wyposażenia standardowego światła do jazdy dziennej LED zintegrowane w obudowie świateł
przeciwmgielnych)
*

Tylne światła – w technologii LED

*

Wycieraczki przedniej szyby – sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu (do wersji: Trend, Edition i ST-Line dostępne tylko z: Lane Keeping Alert, Ford Dynamic
LED lub w pakiecie Visibility (AB1BD); dla wersji Trend opcja dostępna także w pakiecie Gold X)

Fotele
*

Fotel kierowcy – regulacja podparcia odcinka lędźwiowego

*

Fotel kierowcy – ręczna regulacja położenia w 4. kierunkach (góra-dół, przód-tył)

*

Fotel pasażera - regulacja podparcia odcinka lędźwiowego

*

Fotel pasażera – ręczna regulacja położenia w 4. kierunkach (góra-dół, przód-tył)

*

Przednie fotele - podgrzewane, z regulacją temperatury (do wersji Trend i ST-Line dostępne także w pakietach: Seat 4 (BW1A4), Seat 7 (BW1A7))

*

Tylna kanapa – składany podłokietnik na środku, z 2. uchwytami na kubki oraz otwór w oparciu kanapy do przewozu nart

Klimatyzacja
*

Klimatyzacja - dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC) (do wersji Ambiente opcja dostępna tylko z systemem audio ICFCM)

Komfort i funkcjonalność wnętrza
*

Ford MyKey® – funkcja programowania i przypisania do kluczyka ograniczenia: prędkości maksymalnej, maksymalnej głośności systemu audio oraz możliwość
zablokowania deaktywacji systemów wspomagających bezpieczeństwo

*

Ford Power - przycisk rozrusznika (w wersjach: Trend i Edition zawiera oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia; niedostępne do wersji:
Trend i Edition z tapicerką jasną Cypress Dune (RNA))

*

Konsola centralna - z podłokietnikiem, dwoma uchwytami na kubki, przyciskiem elektrycznego hamulca ręcznego, otwartym schowkiem i gniazdkiem 12V

*

Lusterko wsteczne – ściemniające się automatycznie (dla wersji: Trend, Edition i ST-Line opcja dostępna z: reflektorami Ford Dynamic LED, Lane Keeping Alert, w

*

Oświetlenie wnętrza - diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia (w wybranym kolorze z 7. dostępnych) (do wersji: Trend i Edition dostępne z: przyciskiem

*

Szyby - elektrycznie sterowane szyby przednich i tylnych drzwi, opuszczane i podnoszone jednym naciśnięciem przycisku, z czujnikami przeszkody, z funkcją

pakiecie Visibility (AB1BD); dla wersji Trend opcja dostępna także w pakiecie Gold X)
rozrusznika Ford Power, systemem KeyFree)
całkowitego otwierania i zamykania wszystkich szyb (dla wersji Ambiente opcja dostępna także w pakiecie Silver X)
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*

Tempomat – zawiera regulowany ogranicznik prędkości (ASLD) (w wersji Ambiente zawiera skórzane wykończenie kierownicy i dźwigni zmiany biegów; do wersji:
Ambiente, Trend i ST-Line dostępne tylko w kombinacji z: SYNC lub SYNC 3; do wersji Trend i ST-Line dostępne także w pakiecie Business 1 (AB1FJ))

Obręcze kół i ogumienie
*

Koło zapasowe dojazdowe "mini" – z obręczą stalową 16"

*

Obręcze kół ze stopów lekkich - 17" x 7.5, wzór 5x2-ramienny, ogumienie 235/50 (D2YDN) (niedostępne z silnikami wysokoprężnymi ECOnetic; do wersji: Trend i
Edition dostępne także w pakiecie Trend Appearance 1 (AB1DD))

*

Obręcze kół ze stopów lekkich - 16" x 6.5, wzór 10-ramienny, ogumienie 215/60 (D2XC8) (w wersji Trend standard z silnikami wysokoprężnymi: ECOnetic oraz 2.0 TDCi
180 KM; w wersjach Ambiente i Titanium standard z silnikami wysokoprężnymi ECOnetic; dla wersji Trend opcja dostępna także w pakiecie Gold X)

Stylistyka i wygląd wnętrza
*

Dywaniki podłogowe – welurowe, z przodu i z tyłu

*

Kierownica - manetki do zmiany biegów (standard tylko ze skrzynią automatyczną: PowerShift lub hydrokinetyczną)

*

Kierownica - wykończona skórą (do wersji Ambiente dostępne tylko z: tempomatem lub manetkami do zmiany biegów)

*

Nakładki na progi przednich drzwi - z wykończeniem w kolorze alumunium

Stylistyka i wygląd zewnętrzny
*

Lusterka boczne – składane elektrycznie, z lampkami oświetlającymi podłoże

*

Lusterka boczne – sterowane i podgrzewane elektrycznie, obudowy lakierowane w kolorze nadwozia, ze zintegrowanymi kierunkowskazami

*

Przednie światła przeciwmgielne - z funkcją doświetlania zakrętów (w wersji Ambiente dostępne także z czujnikami parkowania z przodu i z tyłu; dla wersji Ambiente
opcja dostępna także w pakiecie Silver X))

*

Relingi bagażnika dachowego – z wykończeniem w kolorze aluminium (tylko wersja kombi)

*

Szyby boczne - obramowanie w kolorze chromu

*

Układ wydechowy - 2 końcówki z polerowanej stali nierdzewnej (standard tylko w wersjach z silnikami: benzynowymi 2.0 EcoBoost, wysokoprężnymi 2.0 TDCi: 180 KM i
210 KM)

Systemy audio i nawigacji
*

Radioodtwarzacz CD/MP3 z Ford SYNC 3 – kolorowy wyświetlacz dotykowy 8", AppLink, zestaw głośnomówiący z Bluetooth® i rozbudowaną funkcją sterowania
głosem w języku polskim oraz funkcją wzywania pomocy, 8 głośników, gniazda: 2xUSB; zdalne sterowanie na kierownicy (w wersji Ambiente zawiera klimatyzację
dwustrefową z automatyczną regulacją temperatury (DEATC); dla wersji Trend opcja dostępna także w pakiecie Gold X)) (ICFCM)

*

Wyświetlacz na tablicy zegarów - 10.1" kolorowy, wielofunkcyjny (level 3)

Układ kierowniczy
*

Kolumna kierownicy – z regulacją pochylenia i odległości

Zabezpieczenia
*

Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem elektronicznym (umożliwia otwarcie drzwi i uruchomienie pojazdu bez tradycyjnego kluczyka; zawiera: przycisk
rozrusznika Ford Power, 2 zespoły kluczyka oraz oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia; opcja niedostępna do wersji: Trend i Edition
z tapicerką jasną Cypress Dune (RNA))

*

System elektrycznej blokady tylnych drzwi – uniemożliwiający otwarcie od środka przez dzieci

*

Zamki drzwi - centralny zamek sterowany pilotem

Zawieszenie
*

Zawieszenie – sportowe (standard z silnikami wysokoprężnymi ECOnetic)

Wybrane opcje montowane fabrycznie:
*

Autoalarm Thatcham - obwodowy i pojemnościowy (zawiera dwuetapowe ryglowanie zamków)

1 450,00

*

Lakier metalizowany specjalny Ruby Red

3 450,00

*

Tapicerka ciemna Prada Ebony (RNE)

*

Pakiet Titanium - reflektory w technologii 'Ford Dynamic LED' (zawierają: Adaptive Technology (automatyczne

0,00

dostosowanie kształtu i zasięgu strumienia świetlnego do warunków otoczenia i kierunku jazdy), LED Technology (światła
mijania, drogowe, do jazdy dziennej, pozycyjne i kierunkowskazy w technologii LED) Intelligent Light Technology
(automatyczny wybór rodzaju oświetlenia zależnie od prędkości jazdy), dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części
nadwozia, czujniki parkowania z przodu i z tyłu (dla wersji Trend, Edition i ST-Line opcja zawiera dodatkowo pakiet
Visibility (reflektory automatyczne (włączające się automatycznie w zależności od poziomu natężenia światła), Auto High
Beam (system automatycznego sterowania światłami drogowymi), automatycznie sterowane wycieraczki z czujnikiem
deszczu, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne) (AB1CW))
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Podsumowanie pojazd fabryczny
Rabat
Wartość oferty po rabacie
Doposażenie dodatkowe
Wartość pojazdu razem brutto
Inne

0,00

118 000,00
0,00

Wartość oferty brutto
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