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Wybrany samochód:

FORD Transit Custom 2.0 TDCI 170 KM A6 Sport VAN 290 L1

152 864,40

Wybrane elementy wyposażenia standardowego:
Bezpieczeństwo
*

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

*

ESC – system elektronicznej stabilizacji toru jazdy

*

Poduszka powietrzna – kierowcy

*

System wspomagania ruszania pod górę (HSA)

*

Tempomat (zawiera koło kierownicy pokryte skórą i regulowany ogranicznik prędkości)

Elementy funkcjonalne
*

Czujniki parkowania – przód i tył

*

Drzwi – odsuwane drzwi boczne – po prawej stronie

*

Przednie światła przeciwmgielne

*

Reflektory halogenowe projekcyjne z chromowym tłem ze statycznymi światłami doświetlającymi zakręty

*

Światła do jazdy dziennej

Elementy stylistyczne
*

Koło kierownicy – 4-ramienne, pokryte skórą

*

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

*

Nadwozie – dach niski H1

*

Wykładzina podłogi – w kabinie – gumowa, łatwa w czyszczeniu

*

Zestaw stylizacyjny wersji Sport – spoiler przedniego zderzaka ze specjalną obudową lamp przeciwmgielnych, profile progowe w kolorze nadwozia, nakładki przednich i
tylnych nadkoli

Koła
*

Obręcze z lekkiego stopu – 18"x7,5" 10-ramienne z nakrętkami zabezpieczającymi i oponami 235/50 R18 101 LI D2UB1

*

Zestaw do naprawy ogumienia

Pakiety opcji
*

Pakiet poprawiający widoczność 2 – elektrycznie podgrzewana przednia szyba, czujnik poziomu płynu spryskiwacza, elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane
lusterka boczne, wycieraczki z czujnikiem deszczu, automatycznie włączane światła mijania, regulowane podświetlenie wskaźników

Przestrzeń ładunkowa
*

Przegroda – pełna blaszana, bez okna, z uchylną klapą (dotyczy Vana z podwójnym fotelem pasażera)

*

Winylowa wykładzina podłogi przedziału ładunkowego (tylko Van)

*

Zestaw ochronny przedziału ładunkowego (wyłożenie boków na całej wysokości sklejką, winylowa wykładzina podłogi (tylko Van))

Przyrządy i wskaźniki
*

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

Siedzenia
*

Fotel pasażera – podwójny z unoszonym siedziskiem i schowkiem pod fotelem, część środkowa składana do stolika, ogrzewany (opcja niedostępna do vana z podwójną
kabiną 270L1 Ambiente i Trend)

Systemy audio i nawigacji
*

Radioodtwarzacz CD, z wyświetlaczem TFT 4", zintegrowanym panelem sterowania, systemem SYNC – z funkcją wzywania służb ratowniczych (Emergency
Assistance*), Bluetooth® ze sterowaniem głosowym, gniazda USB/iPod (w schowku na górnej części deski rozdzielczej), funkcja sterowania iPoda®, sterowanie audio z
kierownicy, 4 głośniki z przodu (2 nisko i 2 wysokotonowe)[ICE PACK 8]
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Układ kierowniczy
*

Kolumna kierownicza – z regulacją kąta pochylenia i wysunięcia

*

Układ kierowniczy ze wspomaganiem (PAS)

Wygoda i funkcjonalność
*

Klimatyzacja – z przodu, filtr pyłkowy kabiny

*

Szyby drzwi kabiny – sterowane elektrycznie (po stronie kierowcy opuszczanie za jednym przyciśnięciem)

Zabezpieczenia
*

Immobilizer (Passive Anti-Theft System – PATS)

*

Zamki drzwi – zdalne sterowanie centralnego zamka z 2 pilotami

Zbiornik paliwa
*

Zbiornik mocznika – 21 litrów

*

Zbiornik paliwa – 80 litrów

Wybrane opcje montowane fabrycznie:
*

Felgi aluminiowe 7,5x18" wzór 10-ramienny, z oponami 235/50R18, nakrętkami zabezpieczającymi i dojazdowym kołem

2 460,00

zapasowym
*

Gniazdo 12V w przedziale ładunkowym

123,00

*

Gniazdo 230V/150W

615,00

*

Hak holowniczy (z 13-pinowym gniazdem elektrycznym)

*

Kamera cofania z obrazem wyświetlanym na wyświetlaczu radia (wymaga radia z systemem SYNC; dostępna również w

*

Lakier metalizowany DEEP IMPACT BLUE

2 091,00

*

Oświetlenie przedziału ładunkowego - LED

492,00

*

Standardowe przełożenie przekładni głównej

*

Zintegrowany składany bagażnik dachowy (niedostępny z wysokim dachem)

984,00
2 460,00

Pakiecie Poprawiającym Widoczność Premium)

0,00
2 890,50

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

0,00

131 900,00
0,00

Wartość oferty brutto
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