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Wybrany samochód:

FORD Tourneo Courier MCA 1.0 EcoBoost 100 KM Trend Tourneo

56 933,80

Wybrane elementy wyposażenia standardowego:
Bagażnik
*

Funkcjonalna półka bagażnika

Bezpieczeństwo
*

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC) – obejmuje układ ułatwiający ruszanie pod górę, system kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu (ROM) oraz elektroniczny

*

Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX

system rozdziału sił hamowania (EBD)
*

Osłona prowadnicy drzwi bocznych

*

Poduszka powietrzna – kierowcy

*

Poduszka powietrzna – boczna kierowcy

*

Poduszka powietrzna – boczna pasażera

*

Poduszka powietrzna – pasażerau (obejmuje wyłącznik poduszki powietrznej pasażera)

*

Poduszki powietrzne – kurtyny powietrzne (z lewej i prawej strony)

*

Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera

Dywaniki i tapicerka
*

Dywaniki podłogowe – przednie i tylne

*

Wykładzina dywanowa – z przodu

Elementy stylistyczne
*

Drzwi – unoszona klapa bagażnika z szybą i wycieraczką

*

Klamki drzwi – w kolorze nadwozia

*

Listwy boczne – w kolorze nadwozia

*

Szyby – uchylne w drugim rzędzie

*

Zderzak przedni – w kolorze nadwozia

*

Zderzak tylny – w kolorze nadwozia

Hamulce
*

Funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym (EBW)

*

Hamulce – przednie tarczowe, tylne bębnowe

*

Układ wspomagania awaryjnego hamowania (EBA)

Instalacja elektryczna
*

Gniazdo zasilania 12V w tablicy rozdzielczej

*

Obręcze stalowe – 15" z kołpakami o wzorze 6-ramiennym (z oponami 195/60/R15*)

Koła

Przyrządy i elementy sterowania
*

Kolumna kierownicy – z regulacją w dwóch płaszczyznach

*

Koło kierownicy – 3-ramienne, wykończone skórą (obejmuje przełączniki sterowania radioodbiornikiem na kierownicy)

*

Komputer pokładowy

*

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

*

Podgrzewana tylna szyba

*

Szyby – przednie, sterowane elektrycznie z opuszczaniem za jednym przyciśnięciem po stronie kierowcy

*

Uchwyt dźwigni zmiany biegów – wykończenie poliuretanowe
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Siedzenia
*

Fotel kierowcy – z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego

*

Fotel kierowcy – z regulacją przesuwu, wysokości i pochylenia oparcia

*

Fotel kierowcy – z podłokietnikiem

*

Fotel pasażera – z regulacją przesuwu i pochylenia oparcia

*

Składane blaty stolików z tyłu oparć przednich foteli

Systemy audio i komunikacji
*

Radio AM/FM MyConnection ze stacją dokującą My Ford Dock, złącze USB z obsługą odtwarzaczy iPod®, zestaw głośnomówiący Bluetooth® , sterowanie z kierownicy,
4 głośniki [ICE Pack 14]

Technologia
*

System tankowania Ford Easy Fuel - bez tradycyjnego korka

Układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
*

Klimatyzacja – manualna

*

Nagrzewnica – dodatkowa nagrzewnica elektryczna (PTC)

Wspomaganie kierowcy
*

Elektryczny układ wspomagania kierownicy (EPAS)

*

Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości (do wersji Ambiente dostępny wyłącznie z 3-ramienną kierownicą pokrytą skórą)

Wyposażenie wnętrza
*

Konsola centralna - zawiera 2 uchwyty na kubki oraz schowek formatu A4

*

Konsola podsufitowa

*

Wysuwany schowek pod fotelem pasażera

Zabezpieczenia
*

Blokada tylnych drzwi – uniemożliwiająca otwarcie przez dzieci od środka

*

Centralny zamek – 1 składany kluczyk z pilotem zdalnego sterowania + 1 kluczyk z pilotem zdalnego sterowania

*

Immobilizer silnika

*

Zamki drzwi – zdalne sterowanie centralnego zamka (pojedyncze ryglowanie)

Wybrane opcje montowane fabrycznie:
*

Ciemne szyby w tylnej części nadwozia

*

Koło zapasowe - pełnowymiarowe

184,50

*

Lakier metalizowany MOONDUST SILVER

*

Przednia szyba - podgrzewana

738,00

*

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

676,50

*

Tapicerka materiałowa ciemna Quad Gecko Black

492,00
1 414,50

0,00

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

0,00

55 600,00
0,00

Wartość oferty brutto
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Administratorem Państwa danych osobowych będzie firma Ford Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7, kod pocztowy: 02-677 (dalej: "My").
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe podane w niniejszym formularzu, zebrane w związku z zakupem i serwisowaniem pojazdu marki Ford oraz korzystaniem przez Państwa z
innych produktów i usług marki Ford, w celach związanych z zawarciem i wykonaniem zawartych przez Państwa umów z podmiotami w sieci autoryzowanych dealerów i serwisów Ford oraz
z grupy kapitałowej Ford a także z wypełnieniem ciążących na nas obowiązków prawnych, w celach wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów (w tym w
szczególności w celu przeprowadzenia badania poziomu satysfakcji klienta oraz ochrony roszczeń) oraz, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody, dla celów marketingu produktów i
usług marki Ford, które będziemy się starali dopasować do Państwa potrzeb (oferty profilowane).
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw zostały zawarte w naszej Polityce Prywatności dostępnej
www.ford.pl/informacje/polityka-prywatnosci.
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