Oferta cenowa: OFERTA/1222/2018/04
Ofertę sporządzono dnia: 2018-04-18
Termin ważności oferty: 2018-04-25
przygotowana przez: Kinga Słodkowska - Giezek

(DH) Specjalista d/s sprzedaży
samochodów

Wybrany samochód:

FORD Tourneo Courier 1.0 EcoBoost 100 KM Trend Tourneo

55 950,24

Wybrane elementy wyposażenia standardowego:
Bagażnik
*

Funkcjonalna półka bagażnika

Bezpieczeństwo
*

Centralny zamek - 1 składany pilot zdalnego sterowania + 1 pilot zdalnego sterowania

Bezpieczeństwo i układy wspomagające kierowcę
*

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC) - zawiera system wspomagania ruszania pod górę (HSA), system kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu (ROM), system

*

Poduszka powietrzna – kierowcy

wspomagania nagłego hamowania (EBA), system rozdziału siły hamownia (EBD)
*

Poduszka powietrzna – pasażera

*

Poduszki powietrzne – boczne z przodu

Design
*

Listwy boczne – w kolorze nadwozia

*

Zderzak przedni – w kolorze nadwozia

*

Zderzak tylny – w kolorze nadwozia

Elementy funkcjonalne
*

Boczne drzwi przesuwne - po obu stronach

*

Lusterka boczne – elektrycznie sterowane i podgrzewane z obudowami w kolorze nadwozia

*

Przednie światła przeciwmgielne

Klimatyzacja
*

Klimatyzacja - manualna

Komfort i funkcjonalność wnętrza
*

Komputer pokładowy

*

Konsola podsufitowa

*

Tempomat - zawiera regulowany ogranicznik prędkości

Obręcze kół i ogumienie
*

Obręcze stalowe – 15" x 6" z oponami 195/60

Siedzenia
*

Fotel kierowcy - z podłokietnikiem

*

Fotel kierowcy – z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego

*

Składane blaty stolików za przednimi siedzeniami

Systemy audio i nawigacji
*

Radio MyConnection AM/FM z Bluetooth®, gniazdo USB, iPod®, 4 głośniki z przodu, sterowanie z kierownicy [ICE PACK 16]

*

Stacja dokująca MyFord Dock - zawiera gniazdo USB (dostępna tylko z radiem My Connection).

Wykończenie wnętrza
*

Gałka zmiany biegów – wykończenie skórzane

*

Koło kierownicy – 3-ramienne, wykończone skórą
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Wybrane opcje montowane fabrycznie:
*

Ciemne szyby w tylnej części nadwozia

123,00

*

Koło zapasowe - pełnowymiarowe

492,00

*

Lakier zwykły RACE RED

*

Przednia szyba - podgrzewana

738,00

*

Relingi dachowe - w kolorze srebrnym (mocowania w kolorze tworzywa)

676,50

*

Tapicerka materiałowa ciemna Quad Gecko Black

0,00

0,00

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

0,00

57 500,00
0,00

Wartość oferty brutto
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