FORD Puma 1.0 EcoBoost mHEV 125KM A7

FORD Puma
Nr oferty: 100394

139 460 PLN
22 510 00 01

Dane techniczne
MarkaFORD
ModelPuma
Rodzaj samochoduosobowy
Rodzaj nadwoziasuv
Ilość drzwi5 drzwi
Typ silnikabenzynowy
Moc125 KM
Skrzynia biegówautomatyczna dwusprzęgłowa (DCT, DSG)
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Rok produkcji2022
Przebieg1 km
Kolorczarny
Pojemność998 cm3
Napęd2WD (na przednie koła)
Kraj pochodzeniaPolska
StanNowy

Opis
Dodatkowe informacje:

DF Grupa PGD
AUTORYZOWANY i NAJWIĘKSZY DEALER MARKI FORD W POLSCE
ZAPRASZA!
Zdjęcia mogą być poglądowe

ODDZIAŁ:
FORD OMC MOTORS WARSZAWA
UL. KRASNOBRODZKA 5
03-214 Warszawa

Wybrane opcje montowane fabrycznie poza standardem wersji ST-Line X:
* Lakier metalizowany Agate Black
* Przednie fotele – z tapicerką częściowo skórzaną Tire/ skóra ekologiczna
Sensico w ciemnej tonacji, z przeszyciami w
kolorze czerwonym, styl sportowy (127HM)
* Reflektory – Full LED w stylistyce GT, statyczne
* Pakiet Driver Assistance :
- Blind Spot Information (BLIS) z Cross Traffic Alert (CTA)
- Adaptive Cruise Control ze Stop&Go - tempomat adaptacyjny z funkcją
automatycznego zatrzymania i ponownego
rozpoczęcia jazdy (opcja dostępna tylko dla skrzyni PowerShift, opcja
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niedostępna dla wersji ST i ST X) (GTDAT)
- Pre-Collision Assist - system wspomagający kierowcę w unikaniu lub
zmniejszaniu skutków kolizji z poprzedzającymi
pojazdami lub pieszymi do prędkości maksymalnej 180 km/h
- Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem
- Active Park Assist
- Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
* Pakiet Exterior Design :
- Obręcze kół ze stopów lekkich – 19", wzór 5-ramienny, z wykończeniem
maszynowym/ matowym czarnym, ogumienie
225/40 (D2VDR),
- Tylny spojler - duży, w stylistyce sportowej, lakierowany w kolorze nadwozia.
* Pakiet Winter:
- podgrzewana przednia szyba,
- podgrzewana kierownica,
- podgrzewane przednie fotele
Istnieje możliwość doposażenia auta w każdy z podanych akcesorii ze strony
Ford:
https://www.akcesoria-ford.pl/
Każde auto możemy zabezpieczyć w nastepujące sposoby :
-Powłoka Ceramiczna
-Bezbarwna Folia poliuretanowa (PPF)
-Konserwacja podwozia antykorozyjnym preparatem.

Chcąc zapewnić Państwu komfort i najwyższą jakość obsługi, oferujemy
załatwienie wszelkich spraw związanych z zakupem samochodu w jednym
miejscu. Dotyczy to zarówno: ubezpieczenia, finansowania (kredyt lub
leasing). Nasz zespół doradców odpowie na Państwa pytania, zapraszamy do
kontaktu.
*Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty
w myśl art. 66,§1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za
ewentualne błędy lub nieaktualne.
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