Oferta cenowa: OFERTA/1138/2018/04
Ofertę sporządzono dnia: 2018-04-12
Termin ważności oferty: 2018-04-18
przygotowana przez: Kinga Słodkowska - Giezek

(DH) Specjalista d/s sprzedaży
samochodów

Wybrany samochód:

FORD Galaxy 2.0 TDCi 180 KM, M6, FWD Titanium 5D

151 100,00

Wybrane elementy wyposażenia standardowego:
Bagażnik
*

Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową

*

Zaczepy do mocowania bagażu

Bezpieczeństwo
*

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

*

Elektryczny hamulec postojowy

*

Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS)1)

*

Lane Keeping Alert 2) (zawiera: Lane Keeping Aid 2) (system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu), Glare-Free Auto High Beam 1) (system
automatycznego sterowania światłami drogowymi z funkcją zapobiegającą oślepianiu), Driver Alert 2) (system monitorowania koncentracji kierowcy), reflektory
automatyczne, automatycznie sterowane wycieraczki z czujnikiem deszczu, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne) (opcja dostępna także w pakiecie
Technology 1 (AB1BE))

*

Poduszki powietrzne – boczne kurtyny powietrzne chroniące osoby w 1. i 2. i 3. rzędzie siedzeń 1)

*

Poduszki powietrzne - poduszka kolanowa1)

*

Poduszki powietrzne – poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu1)

*

Poduszki powietrzne – poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przoduu1)

*

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) 1)

*

System zapobiegający wywróceniu pojazdu (RSC) 1)

*

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

*

Układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach (HSA) 2)

*

Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera 1)

Elementy funkcjonalne nadwozia
*

Przednia szyba - z dodatkową warstwą akustyczną

*

Reflektory - halogenowe projekcyjne

*

Reflektory – światła do jazdy dziennej w technologii LED (w wersji Trend dostępne także z reflektorami Ford Dynamic LED)

*

Reflektory - z funkcją manualnego ustawiania poziomu świecenia

*

Reflektory automatyczne z systemem automatycznego sterowania światłami drogowymi i funkcją zapobiegającą oślepianiu (Glare-Free Auto High Beam) – zawierają:
automatycznie sterowane wycieraczki z czujnikiem deszczu, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne (opcja dostępna także: w pakiecie Technology 1
(AB1BE), z Lane Keeping Alert, z reflektorami Ford Dynamic LED)

*

Szyby w przednich drzwiach - z dodatkową warstwą akustyczną (standard tylko z systemami audio/nawigacji Sony)

*

Tylne światła – w technologii LED

*

Wycieraczki przedniej szyby – sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu (do wersji Trend dostępne z: Lane Keeping Alert, tempomatem, Adaptive Cruise Control,
Pre-Collision Assist, reflektorami Ford Dynamic LED lub reflektorami automatycznymi z systemem automatycznego sterowania światłami drogowymi i funkcją
zapobiegającą oślepianiu (Glare-Free Auto High Beam))

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)

*

Fotele - tapicerka Axis (ciemna O6D)

*

Fotele w 2. rzędzie - trzy niezależne fotele z systemem 'EasyFold' (składane na płasko naciśnięciem przycisku), przesuwane, z regulacją kąta pochylenia oparcia oraz z
funkcją 'EasyEntry' (przesuwanie i pochylanie oparć foteli w 2. rzędzie dla ułatwienia wsiadania i zajmowania miejsc w 3. rzędzie)

*

Fotele w 3. rzędzie - dwa niezależne fotele składane ręcznie na płasko, przesuwane, z regulacją kąta pochylenia oparcia

*

Przednie fotele - podgrzewane, z regulacją temperatury (opcja dostępna: w pakiecie Gold X, w pakiecie Winter 2 (AB1BL), z elektryczną regulacją położenia fotela

*

Przednie fotele – styl komfortowy

kierowcy i pasażera w 10. kierunkach, podgrzewaną kierownicą, z systemem audio z SYNC 3: ICFBV)
*

Przednie fotele - z regulacją położenia zagłówków w 2. kierunkach

*

Schowki pod fotelem kierowcy i pasażera z przodu

*

Składane blaty stolików na oparciach przednich foteli
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Klimatyzacja
*

Dodatkowa nagrzewnica – elektryczna (PTC) (standard ze wszystkimi silnikami oprócz benzynowego 2.0 EcoBoost)

*

Klimatyzacja - dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC)

Komfort i funkcjonalność wnętrza
*

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

*

Ford Power - przycisk rozrusznika

*

Konsola centralna - z podłokietnikiem, schowkiem i uchwytami na kubki

*

Konsola sufitowa - ze schowkiem na okulary i lusterkiem do obserwowania dzieci

*

Lampki oświetlenia wnętrza – lampki do czytania w 2. i 3. rzędzie foteli

*

Lusterko wsteczne – ściemniające się automatycznie (dla wersji Trend opcja dostępna tylko: z tempomatem, z Lane Keeping Alert, Traffic Sign Recognition,
Pre-Collision Assist, reflektorami Ford Dynamic LED lub automatycznymi reflektorami z systemem automatycznego sterowania światłami drogowymi i funkcją
zapobiegającą oślepianiu (Glare-Free Auto High Beam))

*

Oświetlenie wnętrza - diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia (w wybranym kolorze z 7. dostępnych)

*

Szyby po stronie kierowcy i pasażera - z dodatkową warstwą akustyczną (standard tylko z systemami audio/ nawigacji Sony)

*

Szyby w 3. rzędzie - nieotwierane

*

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

*

Tempomat – zawiera Traffic Sign Recognition z Intelligent Speed Limiter oraz automatycznie sterowane wycieraczki z czujnikiem deszczu i automatycznie ściemniające

całkowitego otwierania i zamykania wszystkich szyb
się lusterko wsteczne (dla wersji Trend opcja dostępna także w pakietach: Business 1 (AB1CP), Gold X)
Obręcze kół i ogumienie
*

Ze stopów lekkich - 17", wzór 20-ramienny, ogumienie 235/55 (D2YCE)

*

Zestaw naprawczy ogumienia

Stylistyka i wygląd zewnętrzny
*

Brak emblematu 'EcoBoost' na drzwiach bagażnika

*

Górna krata wlotu powietrza – z chromowanymi listwami i chromowanym obramowaniem

*

Listwy progowe - w kolorze tworzywa, nielakierowane

*

Lusterka boczne – składane elektrycznie, z lampkami oświetlającymi podłoże

*

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

*

Nakładka ochronna na tylny zderzak

*

Obudowy przednich świateł przeciwmgielnych - w kolorze tworzywa, nielakierowane

*

Przednie światła przeciwmgielne

*

Relingi bagażnika dachowego – z wykończeniem w kolorze chromu

*

Szyby boczne - listwa wzdłuż dolnej linii szyb w kolorze chromu

*

Układ wydechowy - 2 końcówki, skierowane do dołu

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 Trend zawiera: kolorowy wyświetlacz
4.2" na tablicy zegarów (level 1); opcja niedostępna z kamerą parkowania z przodu; dla wersji Trend opcja dostępna także w pakiecie Gold X) (ICFBR)

*

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

Technologie
*

Auto-Start-Stop - system automatycznie wyłączający silnik w momencie zatrzymania pojazdu i uruchamiający go ponownie w momencie wciśnięcia pedału sprzęgła

Układ kierowniczy
*

Kolumna kierownicy – z ręczną regulacją pochylenia i odległości

*

Układ kierowniczy – ze wspomaganiem elektrycznym (EPAS)

*

Wskaźnik sugerujący odpowiedni moment zmiany biegu (tylko do skrzyni manualnej)
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Wyposażenie wnętrza
*

Dywaniki podłogowe – welurowe, w 1. rzędzie foteli

*

Dywaniki podłogowe – welurowe, w 2. rzędzie foteli

*

Kierownica - wykończona skórą

*

Nakładki na progi przednich drzwi - z tworzywa, ze wstawką w kolorze aluminium

*

Słupek A - wykończony tkaniną

*

Słupek B - wykończony tkaniną (standard tylko z tapicerką skórzaną lub Miko/Suede)

*

Uchwyt dźwigni zmiany biegów - wykończony skórą

Zabezpieczenia
*

Centralny zamek sterowany pilotem (zawiera 2 zespoły kluczyka)

*

System elektrycznej blokady tylnych drzwi, uniemożliwiający otwarcie ich od środka przez dzieci

Wybrane opcje montowane fabrycznie:
*

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

*

Koło zapasowe dojazdowe "mini" – z obręczą stalową 17" (opcja niedostępna ze składanym hakiem holowniczym)

*

Lakier metalizowany Magnetic Grey

*

Przednie fotele - z regulacją położenia zagłówków w 4. kierunkach

*

Tapicerka materiałowa ciemna Axis (O6D)

*

Pakiet Load Management 2 – siatka podłogowa do bagażnika (mocowana do zaczepów), ochronna mata podlogowa

1 450,00
550,00
2 300,00
330,00
0,00
1 200,00

(dwustronna, składana), fotele w 3. rzędzie z systemem 'EasyPowerFold' (składane i rozkładane elektrycznie na płasko
naciśnięciem przycisku) (BYYAC)
*

Pakiet Premium – system nawigacji satelitarnej Sony CD/SD z Ford SYNC 3 (kolorowy wyświetlacz dotykowy 8", TMC,

14 210,00

zestaw głośnomówiący z Bluetooth® i rozbudowaną funkcją sterowania głosem w języku polskim oraz funkcją wzywania
pomocy, 9 głośników Sony, zdalne sterowanie na kierownicy, gniazda: 2xUSB, mapy Europy z widokiem 3D, menu
tekstowe i komunikaty głosowe nawigacji w języku polskim) (ICFBY), reflektory w technologii Ford Dynamic LED
(zawierają: Adaptive Technology (automatyczne 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),
Active Park Assist (system wspomagający wykonanie manewrów parkowania równoległego i prostopadłego oraz wyjazdu
z równoległego miejsca parkingowego; zawiera czujniki parkowania z przodu i z tyłu), kamera ułatwiająca parkowanie
tyłem, dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia, drzwi bagażnika zamykane/ otwierane elektrycznie i
bezdotykowo, podgrzewana kierownica) (AB1CS)

Podsumowanie pojazd fabryczny
Rabat
Wartość oferty po rabacie
Doposażenie dodatkowe
Wartość pojazdu razem brutto
Inne

0,00

149 735,00
0,00

Wartość oferty brutto
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