Oferta cenowa: OFERTA/1163/2018/04
Ofertę sporządzono dnia: 2018-04-13
Termin ważności oferty: 2018-04-20
przygotowana przez: Kinga Słodkowska - Giezek

(DH) Specjalista d/s sprzedaży
samochodów

Wybrany samochód:

FORD Focus 1.5 EcoBoost 182 KM (z ASS), M6 ST-Line Black kombi

95 200,00

Wybrane elementy wyposażenia standardowego:
Bagażnik
*

Gniazdko zasilania 12V w bagażniku (tylko wersja kombi)

*

Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową (tylko wersja kombi)

Bezpieczeństwo i systemy wspomagające kierowcę
*

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC) 1) (zawiera: układ kontroli trakcji (TA) 1) , układ wspomagania awaryjnego hamowania (EBA) 1), układ poprawiający
stabilność na zakrętach (TVC)) 1)

*

ISOFIX - system mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach w 2. rzędzie 1)

*

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

*

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

*

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

*

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) 1)

*

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

*

Światła awaryjnego hamowania 2) – pulsujące światła stop, włączające się automatycznie podczas gwałtownego hamowania

*

Układ ułatwiajacy ruszanie na wzniesieniach (HSA) 2)

Elementy funkcjonalne nadwozia
*

Ford EasyFuel - system bezkorkowego wlewu paliwa, zapobiegający zatankowaniu niewłaściwego rodzaju paliwa

*

Reflektory – światła do jazdy dziennej w technologii LED (w wersjach: 5dr i kombi zawierają tylne światła w technologii LED; dostępne także z reflektorami
biksenonowymi oraz w pakietach: Design 1 (AB1BG), Gold X)

*

Tylne światła – w technologii LED (dostępne tylko do wersjach: 5dr i kombi i tylko z przednimi światłami do jazdy dziennej w technologii LED; standard z reflektorami
biksenonowymi)

Fotele
*

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

*

Fotel pasażera z przodu – ręczna regulacja położenia w 2. kierunkach (przód-tył)

*

Przednie fotele – styl sportowy

*

Tylna kanapa – składana, dzielona w proporcji 60:40

Klimatyzacja
*

Klimatyzacja manualna

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

*

Komputer pokładowy

*

Konsola centralna rozbudowana - z podłokietnikiem, otwartym schowkiem, gniazdem USB i 2 gniazdkami 12V (w wersji Trend standard z SYNC 3; opcja niedostępna do
wersji Trend z tapicerką jasną Twist (CTI); dla wersji Trend opcja dostępna także w pakiecie Gold X)

*

Oświetlenie wnętrza - lampki sufitowe w 1. i 2. rzędzie oraz w bagażniku

*

Szyby – elektrycznie sterowane szyby przednich i tylnych drzwi, opuszczane i podnoszone jednym naciśnięciem przycisku, z czujnikami przeszkody, z funkcją
całkowitego otwierania i zamykania wszystkich szyb (opcja dostępna także w pakietach: Driver Assistance 1 (AB1BL), Family (AB1BK), Driver Assistance 3 (AB1CN),
Parking 1 (AB1CM); Platinium X)

Obręcze kół i ogumienie
*

Obręcze kół ze stopów lekkich - 18"x8", wzór 5-ramienny z wykończeniem Mica Shadow Black, ogumienie 235/40 (D2UAF)

*

Zestaw naprawczy ogumienia
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Pakiety stylizacyjne nadwozia
*

Pakiet Stylizacyjny Nadwozia Black - dolna i górna krata wlotu powietrza w stylizacji plastra miodu, lakierowane w kolorze gloss black, z obramowaniem lakierowanym w
kolorze Race Red; obramowanie świateł przeciwmgielnych lakierowane w kolorze gloss black; spojlery: przedniego i tylnego zderzaka lakierowane w kolorze Mica
Shadow Black; stylizowane listwy progowe lakierowane w kolorze Mica Shadow Black, dyfuzor tylnego zderzaka: lakierowany w kolorze Race Red (dla wersji
5-drzwiowej) lub w kolorze tworzywa (dla wersji kombi); duży tylny spojler lakierowany w kolorze Mica Shadow Black, zaciski hamulców lakierowane w kolorze
czerwonym (niedostępne w kombinacji z: hakiem holowniczym, pakietem przygotowującym do montażu haka holowniczego) (ACLA7)

Stylistyka i wygląd wnętrza
*

Dywaniki podłogowe – welurowe, z przodu i z tyłu, z czerwonymi przeszyciami

*

Kierownica – 3-ramienna, wykończona skórą, z czarnymi przeszyciami (dla wersji ST-Line Red/Black z czerwonymi przeszyciami), w styzacji ST-Line

*

Kierownica - manetki do zmiany biegów (dla wersji: Trend, SYNC Edition, ST-Line, ST-Line Red/Black, ST i ST2 opcja zawiera tempomat; dostępne tylko ze skrzynią

*

Kolumna kierownicy – z regulacją pochylenia i odległości

*

Nakładki na progi przednich drzwi – z aluminiowym wykończeniem, w stylizacji ST-Line

automatyczną: PowerShift lub hydrokinetyczną. Standard dla wersji: ST-Line, ST-Line Red/Black, ST i ST2 ze skrzynią automatyczną)

*

Podsufitka - w ciemnej tonacji

*

Sportowe nakładki na pedały - stalowe z gumowymi wstawkami

*

Uchwyt dźwigni hamulca ręcznego - wykończony skórą, z czerwonymi przeszyciami

*

Uchwyt dźwigni zmiany biegów – wykończony skórą, z czerwonymi przeszyciami, w stylizacji ST-Line (tylko dla ręcznej skrzyni biegów)

*

Wewnętrzne klamki drzwi – wykończenie w kolorze chromu

Stylistyka i wygląd zewnętrzny
*

Dach lakierowany w kolorze Race Red

*

Dodatkowo przyciemniane szyby – w tylnej części nadwozia (opcja dostępna także w pakietach: Design 3 (AB1C5), Design 1 (AB1BG))

*

Emblemat ST-Line - na przednich błotnikach

*

Górna krata wlotu powietrza – w kolorze czarnym, w stylistyce plastra miodu, z czarnym obramowaniem (dla wersji ST-Line Black z czerwonym obramowaniem)

*

Listwy progowe - stylizowane, lakierowane w kolorze nadwozia (dostępne w pakiecie Stylizacyjnym Nadwozia)

*

Lusterka boczne – składane, sterowane i podgrzewane elektrycznie, obudowy lakierowane w kolorze Race Red, ze zintegrowanymi kierunkowskazami oraz lampkami

*

Przednie światła przeciwmgielne (zawierają regulację jasności podświetlenia zegarów; do wersji Trend opcja dostępna także z: Lane Keeping Alert, Active Park Assist,

*

Tylny spojler – duży, lakierowany w kolorze nadwozia (tylko wersje: 5 dr i kombi; w wersjach: ST i ST2 opcja dostępna tylko do kombi; opcja niedostępna z silnikiem

oświetlającymi podłoże
reflektorami automatycznymi, reflektorami biksenonowymi oraz w pakietach: Gold X, Business 2 (AB1BY), Design 1 (AB1BG))
ECOnetic)
*

Tylny spojler – lakierowany w kolorze nadwozia (tylko wersja 5 dr)

Systemy audio i nawigacji
*

Radioodtwarzacz CD/MP3 – 6 głośników, zdalne sterowanie na kierownicy, gniazdo USB (ICFAB) (niedostępne z: Active Park Assist, silnikami benzynowymi 1.5
EcoBoost (150 KM i 182 KM) oraz silnikiem wysokoprężnym 2.0 TDCi 150 KM)

Technologie
*

Ford Eco Mode – system informujący kierowcę o ekonomice jazdy

Układ kierowniczy
*

Układ kierowniczy – ze wspomaganiem elektrycznym (EPAS) (niedostępny do wersji z silnikami benzynowymi 1.6 Ti-VCT: 85 KM i 105 KM oraz z silnikiem 1.6 Ti-VCT
125 KM z przekładnią PowerShift)

Zabezpieczenia
*

Zamki drzwi - centralny zamek sterowany pilotem (zawiera 1 składany kluczyk i jeden zwykły)

Zawieszenie
*

Przód – niezależne z kolumnami McPhersona; tył - niezależne, wielowahaczowe z wahaczem ustalającym Control Blade, stabilizator przechyłów

*

Zawieszenie – o sportowej charakterystyce

Wybrane opcje montowane fabrycznie:
*

Fotel kierowcy – regulacja podparcia odcinka lędźwiowego (dostępne także w pakiecie Seat (AB1BA))

100,00

*

Konsola centralna Premium – z przesuwanym podłokietnikiem, schowkiem zamykanym roletką, schowkiem na płyty CD,

600,00

gniazdem USB , dodatkowym gniazdkiem 12V (w wersjach: ST-Line, ST-Line Red/Black standard z oświetleniem wnętrza
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diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia)
*

Tapicerka View Charcoal Black (z czerwonymi przeszyciami)

0,00

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

0,00

79 948,00
0,00

Wartość oferty brutto
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