FORD EcoSport 1.0 Ecoboost 125 KM

FORD EcoSport
Nr oferty: 100403

93 750 PLN
32 200 99 00

Dane techniczne
MarkaFORD
ModelEcoSport
Rodzaj samochoduosobowy
Rodzaj nadwoziasuv
Ilość drzwi5 drzwi
Typ silnikabenzynowy
Moc125 KM
Skrzynia biegówmanualna
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Rok produkcji2022
Przebieg10 km
Kolorszary
Pojemność998 cm3
Napęd2WD
Kraj pochodzenia
StanNowy

Bezpieczeństwo
Poduszka powietrzna pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Przednie, boczne poduszki powietrzne
Kurtynowe poduszki powietrzne
System ISOFIX
ESP
ABS
ASR
Tempomat
Immobilizer
Ogranicznik prędkości

Nadwozie
Przednie reflektory przeciwmgłowe
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Felgi aluminiowe
Światła do jazdy dziennej
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Wnętrze
Podgrzewana przednia szyba
Podgrzewane lusterka zewnętrzne
Przyciemniane szyby
Częściowo skórzane siedzenia
Elektrycznie regulowane szyby boczne z przodu
Elektrycznie regulowane szyby boczne z przodu i z tyłu
Klimatyzacja automatyczna
Komputer pokładowy
Podgrzewane przednie siedzenia kierowcy i pasażera

Technologia
Wspomaganie układu kierowniczego
Centralny zamek sterowany pilotem
Tylne czujniki parkowania
Sterowanie systemem audio przyciskami na kierownicy
Czujnik deszczu
Czujnik zmierzchu
Zestaw głośnomówiący Bluetooth
System Start/Stop
Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
Radio fabryczne
Gniazdo USB

Historia
Bezwypadkowy
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Opis
Nr oferty: NM54902
Ford Ecosport Titanium 1.0 Ecoboost 125KM M6
Rok produkcji 2022
Wybrane wyposażenie standardowe wersji Titanium:
• Reflektory automatyczne z czujnikiem zmierzchu, ze światłami do jazdy
dziennej w technologii LED
• Przednie światła przeciwmgielne
• Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie, z kierunkowskazami
• System Traffic Sign Recognition z Intelligent Speed Limiter system
rozpoznawania znaków drogowych z inteligentnym ogranicznikiem prędkości,
bazującym na rozpoznanych znakach ograniczenia prędkości
• System Pre-Collision Assist system wspomagający kierowcę w unikaniu lub
zmniejszaniu skutków kolizji z poprzedzającymi pojazdami lub pieszymi
• Komputer pokładowy
• Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości
• Szyby przednich i tylnych drzwi otwierane elektrycznie
• Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem
• Układ kierowniczy ze wspomaganiem elektrycznym
• System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
• Radioodtwarzacz z Ford SYNC 2.5 i DAB+ zawiera m.in. kolorowy
wyświetlacz dotykowy 8", Apple CarPlay, Android Auto, zestaw
głośnomówiący z Bluetooth®
• Kierownica wykończona skórą ekologiczną Sensico
• 17" obręcze kół ze stopów lekkich
• Czujniki parkowania z tyłu
• Reflektory automatyczne
• Listwa wzdłuż dolnej linii szyb bocznych w kolorze polerowanego aluminium
• Górna krata wlotu powietrza z wykończeniem chromowanym
• Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu
• Obudowy świateł przecimgielnych lakierowane w kolorze nadwozia
• Relingi bagażnika dachowego w kolorze srebrnym
• Klimatyzacja automatyczna
• 4.2" kolorowy wyświetlacz zestawu wskaźników
• Tapicerka częściowo skórzana Groove
Opcje dodatkowe zawarte w cenie:
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* Lakier metalizowany Magnetic
* Dodtakowo ciemne szyby w tylnej części pojazdu
* Przednie fotele – z tapicerką częściowo skórzaną Groove w ciemnej tonacji
* Pakiet Winter:
– podgrzewana przednia szyba
- podgrzewane przednie fotele
- podgrzewana kierownica
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