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668 020 171
(DH) Specjalista d/s sprzedaży
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Wybrany samochód:

FORD Transit Connect MCA 1.5 EcoBlue 120 KM M6 Trend Van 210 L2
Wybrane elementy wyposażenia standardowego:
Bezpieczeństwo
*

Pasy bezpieczeństwa – przednie, 3-punktowe, z napinaczami i regulacją wysokości

*

Poduszka powietrzna – kierowcy

*

Sygnalizacja hamowania awaryjnego (EBW) (automatyczne błyskanie światłami STOP podczas gwałtownego hamowania)

*

System ABS – z elektronicznym podziałem siły hamowania (EBD) oraz elektronicznym układem stabilizacji toru jazdy (ESC)

*

Układ wspomagania awaryjnego hamowania (EBA)

Instalacja elektryczna
*

Gniazdo zasilania 12V w desce rozdzielczej

*

Podgrzewana przednia szyba „Quickclear”

Klimatyzacja
*

Klimatyzacja – manualna

*

Stalowe obręcze kół – 16"x 6,5", z pełnymi kołpakami (z oponami 205/60 R16)

Koła

Nadwozie
*

Drzwi – tylne dwuskrzydłowe

*

Drzwi – odsuwane drzwi boczne – po prawej stronie

Przedział ładunkowy
*

Przegroda – pełna blaszana (standard w wersji Van z pojedynczym fotelem pasażera)

*

Przegroda – przesuwna, z kraty (tylko dla Kombi N1 i Vana z podwójną kabiną)

*

Wykładzina podłogi przestrzeni ładunkowej

*

Zaczepy mocowania ładunku

Przyrządy i elementy sterowania
*

Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach

*

Koło kierownicy – 4 ramienne, poliuretanowe z ramionami w kolorze czarnym

*

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

*

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

Siedzenia
*

Fotel kierowcy – regulacja podparcia odcinka lędźwiowego

*

Fotel kierowcy – z regulacją przesuwu, wysokości i pochylenia oparcia

*

Fotel pasażera – z regulacją przesuwu i pochylenia oparcia

*

Pojedynczy fotel pasażera z przodu

Silniki
*

Bezkorkowy wlew paliwa Ford Easy Fuel

*

Pojemność zbiornika AdBlue® – 17 litrów (dostępny tylko w wersjach z silnikami wysokoprężnymi)

*

Pojemność zbiornika paliwa – 60 litrów

Stylistyka
*

Klamki drzwi – w kolorze tworzywa

*

Klamki drzwi tylnych – w kolorze tworzywa

*

Szerokie listwy boczne – w kolorze tworzywa

*

Zderzak przedni – w kolorze nadwozia

*

Zderzak tylny – w kolorze tworzywa
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Systemy audio i komunikacyjne
*

Radio 1DIN AM/FM, Bluetooth®, gniazdo USB, odczyt MP3, sterowanie z kierownicy, 4 głośniki z przodu (dla Kombi N1 – 4 głośniki z przodu + 2 głośniki z tyłu) [ICE
PACK 1]

Światła zewnętrzne
*

Reflektory – halogenowe

*

Reflektory - światła do jazdy dziennej

*

Światła przeciwmgielne - przednie

Technologia
*

Komputer pokładowy

*

Układ Auto-Start-Stop

Wspomaganie kierowcy
*

Elektryczny układ wspomagania kierownicy (EPAS)

*

System ułatwiający ruszanie pod górę (HSA)2)

Wykładziny i tapicerka
*

Wykładzina gumowa podłogi (standard dla Van)

Zabezpieczenia
*

1 kluczyk z pilotem zdalnego sterowania zamykania + 1 zwykły kluczyk

*

Immobilizer (Passive Anti-Theft System – PATS)

*

Zamki drzwi - centralny zamek (pojedyncze ryglowanie)

Wybrane opcje montowane fabrycznie:
*

Ciemna tapicerka materiałowa Capitol w tonacji Ebony

*

Koło zapasowe z obręczą stalową

0,00
492,00

*

Lakier zwykły FROZEN WHITE

0,00

*

Pełna przegroda blaszana z klapą (podwójny fotel pasażera) - opcja dostępna tylko w połączeniu z Pakietem Foteli 18,

0,00

18A, 20 lub 30
*

Uchwyt do telefonu MyFord Dock (dostępny tylko z radiem ICE Pack 1 lub 2)

*

Pakiet Foteli Przednich 18,

344,40
0,00

Układ foteli przednich 1+2, regulacja fotela na 4 sposoby: przesuw przód/tył; pochylenie oparcia, regulacja wysokości
regulacja podparcia kręgosłupa, składany fotel pasażera

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

0,00

74 000,00
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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