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Wybrany samochód:

FORD B-MAX 1.4 benzynowy 90 KM, M5 Trend 5-drzwiowy

60 300,00

Wybrane elementy wyposażenia standardowego:
Bagażnik
*

Podwójna podłoga przestrzeni bagażowej - z regulacją wysokości zamocowania na jednym z 3. poziomów

Bezpieczeństwo
*

Boczne kurtyny powietrzne chroniące osoby w 1. i 2. rzędzie siedzeń (łącznie z poduszką kolanową)

*

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC) – z układem kontroli trakcji (TA), układem wspomagania awaryjnego hamowania (EBA) oraz układem poprawiającym

*

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

stabilność na zakrętach (TVC)
*

Poduszki powietrzne – poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu

*

Poduszki powietrzne – poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu

*

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

*

Układ ułatwiajacy ruszanie na wzniesieniach (HSA) (niedostępny do wersji z silnikiem benzynowym 1.4 90 KM)

*

Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera

Elementy funkcjonalne nadwozia
*

Ford EasyFuel - system bezkorkowego wlewu paliwa

*

Reflektory – halogenowe ze światłami do jazdy dziennej

*

Wycieraczka tylnej szyby

*

Wycieraczki przedniej szyby – o zmiennej prędkości, z przerywaczem pracy

Fotele
*

Fotel kierowcy – ręczna regulacja położenia w płaszczyznach: góra-dół oraz przód-tył

*

Fotel pasażera z przodu - ręczna regulacja położenia w płaszczyźnie: przód-tył

*

Fotel pasażera z przodu - z oparciem składanym na płasko do pozycji stolika

*

Kieszenie na mapy - z tyłu oparć przednich foteli

*

Tylna kanapa dzielona w proporcji 60:40, z oparciem składanym na płasko jednym ruchem ręki

Klimatyzacja
*

Klimatyzacja manualna

Komfort i funkcjonalność wnętrza
*

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

*

Komputer pokładowy

*

Konsola centralna - z uchwytem na kubek, otwartym schowkiem oraz gniazdkiem 12V

*

Oświetlenie wnętrza – lampki do czytania w 1. i 2. rzędzie siedzeń

*

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

*

Uchwyt w podsufitce po stronie pasażera ułatwiający wysiadanie

całkowitego otwierania i zamykania wszystkich szyb
Obręcze kół i ogumienie
*

Obręcze kół stalowe 15"x6", kołpaki wzór 12-ramienny Trend, ogumienie 195/60

*

Zestaw naprawczy ogumienia

Stylistyka i wygląd wnętrza
*

Dywaniki podłogowe – welurowe, z przodu

*

Kierownica 3-ramienna wykończona skórą

*

Kolumna kierownicy – z regulacją pochylenia i odległości
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Stylistyka i wygląd zewnętrzny
*

Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia

*

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

*

Przednie światła przeciwmgielne

*

System panoramicznych drzwi - Ford Easy Access Door System®

*

Środkowa krata wlotu powietrza - z chromowanym obramowaniem

Systemy audio i nawigacji
*

Radioodtwarzacz CD/MP3 - 6 głośników, zdalne sterowanie, gniazda: AUX-IN i USB/iPod® (ICFAC)

Technologie
*

Ford Eco Mode – system informujący kierowcę o ekonomice jazdy

Zabezpieczenia
*

Centralny zamek – sterowany pilotem (zawiera 2 kluczyki: jeden składany i jeden zwykły)

Wybrane opcje montowane fabrycznie:
*

Koło zapasowe – dojazdowe (niedostępne w kombinacji z 17" obręczami kół; dla wersji Trend i ST-Line opcja dostępna

300,00

także w pakietach: Business 1 (AB1CQ), Business 2 (AB1CU))
*

Lakier specjalny Mica Shadow Black

*

Tapicerka ciemna Hexagon Ebony

1 600,00

*

Pakiet Design 1 - 15" obręcze ze stopów lekkich o wzorze 5x2-ramiennym (D2SBK), welurowe dywaniki podłogowe w 2.

0,00
1 400,00

rzędzie foteli (AB1BL)
*

Pakiet Winter - podgrzewane przednie fotele, podgrzewana przednia szyba Quickclear (AB1BJ)

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

64 400,00
5 400,00
59 000,00
0,00

59 000,00
0,00

Wartość oferty brutto
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