FORD MUSTANG GT 5.0 Ti-VCT V8 421KM, M6
System ABS z elektronicznym układem podziału siły hamowania (EBD)
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC) z układem kontroli trakcji (TA)
Układ ułatwiajacy ruszanie na wzniesieniach (HSA)
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
Poduszki powietrzne - czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu, boczne dla kierowcy i pasażera
z przodu, kolanowa dla kierowcy
Boczne kurtyny powietrzne chroniące osoby w 1. i 2. rzędzie siedzeń (dostępne tylko w wersji
Fastback)
Ford Active Glove Box - system aktywnej ochrony kolan pasażera siedzącego z przodu
Układ kierowniczy ze wspomaganiem elektrycznym (EPAS)
Reflektory ksenonowe z manualną regulacją poziomu świecenia
Reflektory automatyczne - włączające się automatycznie w zależności od poziomu natężenia
światła Światła do jazdy dziennej zintegrowane ze światłami przeciwmgielnymi
Line lock - system elektronicznej blokady przednich hamulców (niezależnie od tylnych).
Dostępny tylko ze skrzynią manualną
Drive mode - wybór trybu napędu: normalny, sportowy, na tor, śnieg/mokra nawierzchnia
Track Apps - informacja na wyświetlaczu między zegarami o: sile odśrodkowej w zakręcie, czasie
przyspieszenia, drodze hamowania
Radioodtwarzacz CD/MP3 z DAB+ i Ford SYNC 3 (IEVAL) zawiera: kolorowy wyświetlacz
dotykowy 8”, zestaw głośnomówiący z Bluetooth® i rozbudowaną funkcją sterowania głosem w
języku polskim oraz funkcją wzywania pomocy, 9 głośników, gniazda: 2xUSB, zdalne sterowanie
na kierownicy
Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC)
Tempomat
Czujniki parkowania z tyłu
Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem
Kierownica i uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończone skórą
Elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi. Szyby opuszczane i podnoszone jednym
naciśnięciem przycisku, z czujnikami przeszkody, z funkcją całkowitego otwierania i zamykania
wszystkich szyb
Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia (w wybranym kolorze)
Przód - BremboTM - tarcze hamulcowe wentylowane 380x34 mm, z 6-tłoczkowymi zaciskami
Tylne tarcze hamulcowe - wentylowane 330x25 mm
Przednie zawieszenie - ze wzmocnionymi sprężynami
K-Brace - dolna rozpórka przedniego zawieszenia
Tylne zawieszenie - niezależne, ze wzmocnionymi tylnymi stabilizatorami przechyłów nadwozia
Tylny zderzak z dyfuzorem lakierowanym w kolorze nadwozia

Układ wydechowy - 2 końcówki z wykończeniem chromowanym
Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem elektronicznym i przyciskiem rozrusznika
Ford Power
Ford MyKey® - z możliwością deaktywacji Track Apps
Ford EasyFuel - system bezkorkowego wlewu paliwa, zapobiegający zatankowaniu
niewłaściwego rodzaju paliwa
Centralny zamek z podwójnym ryglowaniem, sterowany pilotem
Autoalarm – obwodowy
Przednie fotele - elektryczna regulacja położenia w 6. kierunkach.
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
White Platinium lakier metalizowany – specjalny
Pakiet Premium
• 19” obręcze kół z wykończeniem ‚Luster Nickel’
• tapicerka skórzana Lux Grey (C3D)
• przednie fotele podgrzewane i wentylowane
• system nawigacji satelitarnej CD/SD z DAB+ z Ford SYNC 3 (HKCAB)
• obramowanie szyb bocznych w kolorze chromu (tylko w wersji Fastback)
• czujniki parkowania z tyłu
Wartość oferty brutto: 195 600zł

