FORD Kuga 2.0 ECOBLUE AWD 4x4 Automat A8

FORD Kuga
Nr oferty: 100423

189 600 PLN
12 252 00 00

Dane techniczne
MarkaFORD
ModelKuga
Rodzaj samochoduosobowy
Rodzaj nadwoziasuv
Ilość drzwi5 drzwi
Typ silnikadiesel
Moc190 KM
Skrzynia biegówautomatyczna
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Rok produkcji2022
Przebieg10 km
Kolorbiały
Pojemność1998 cm3
Napęd4WD
Kraj pochodzenia
StanNowy

Bezpieczeństwo
Poduszka powietrzna pasażera
Przednie, czołowe poduszki powietrzne (kierowcy i pasażera)
Poduszka powietrzna kierowcy
Kurtynowe poduszki powietrzne
Sygnalizator braku zapięcia pasów bezpieczeństwa kierowcy
System ISOFIX
Regulacja położenia kolumny kierownicy
ESP
ABS
BLIS
ASR
Tempomat
Pre-Collision Assist
Immobilizer
System kontroli cisnienia w oponach
Sygnalizacja niezapiętych pasów
Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu
Rozpoznawanie znaków drogowych
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Ogranicznik prędkości

Nadwozie
18" felgi ze stopów metali lekkich
Tylne lampy w technologii LED
Przednie reflektory przeciwmgłowe
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Felgi aluminiowe
Przednie światła LED
Relingi dachowe
Światła do jazdy dziennej

Wnętrze
Podgrzewana przednia szyba
Podgrzewana tylna szyba
Przyciemniane szyby
Elektrycznie regulowane szyby boczne z przodu
Elektrycznie regulowane szyby boczne z przodu i z tyłu
Hak holowniczy
Relingi dachowe (czarne)
Dach panoramiczny
Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
Klimatyzacja automatyczna
Komputer pokładowy
Podłokietnik kierowcy
Kierownica pokryta skórą
Podgrzewane przednie siedzenia kierowcy i pasażera
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Podgrzewane siedzenia tylne
Podgrzewana kierownica

Technologia
Wspomaganie układu kierowniczego
Centralny zamek sterowany pilotem
Tylne czujniki parkowania
Sterowanie systemem audio przyciskami na kierownicy
Czujnik deszczu
Czujnik ciśnienia w oponach
Czujnik zmierzchu
Zestaw głośnomówiący Bluetooth
Kamera cofania
System Start/Stop
Przycisk Start/Stop
Inteligentny kluczyk
Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
Światła awaryjnego hamowania
Nawigacja satelitarna GPS
Funkcja Android Auto / Carplay
Radio fabryczne
Przednie czujniki parkowania
Gniazdo AUX
Gniazdo USB

Opis
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Witamy w EURO CAR!
Oferujemy samochód w najlepszej cenie na rynku. Możliwość zakupu za
gotówkę lub w kredycie, leasingu.
Oferta na firmę.
Pojazd Z GWARANCJĄ PRODUCENTA OD AUTORYZOWANEGO DEALERA.
Ford KUGA z bardzo oszczędnym i dynamicznym silnikiem EcoBlue 2.0 190 KM
AWD
Wybrane opcje montowane standardowo:
*Driver Alert - system monitorowania koncentracji kierowcy
*Lane Keeping Alert
*Przednia szyba – z dodatkową warstwą akustyczną
*Bezprzewodowa ładowarka do smartfonów (wymaga smartfona
kompatybilnego z systemem ładowania bezprzewodowego)
*Radioodtwarzacz z SYNC 3, DAB+ i nawigacją satelitarną – kolorowy
wyświetlacz dotykowy 8", Applink 3.0, Apple CarPlay, Android Auto, TMC
(informacja o ruchu drogowym), zestaw głośnomówiący z Bluetooth® i
rozbudowaną funkcją sterowania głosem w języku polskim oraz funkcją
wzywania pomocy, 6 głośników, gniazdo USB, zdalne sterowanie na
kierownicy, mapy Europy z widokiem 3D, menu tekstowe w języku polskim,
komunikaty głosowe i menu tekstowe nawigacji w języku polskim
*Wyświetlacz na tablicy zegarów - 12.3" kolorowy, konfigurowalny
*Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem elektronicznym
Wyposażenie dodatkowe wliczone w cenę samochodu:
*Fotele – styl sportowy, tapicerka materiałowa ciemna Foundry/Eton, fotel
kierowcy z ręczną regulacją położenia w 6. kierunkach, fotel pasażera z ręczną
regulacją położenia w 6. kierunkach, ręczna regulacja podparcia odcinka
lędźwiowego fotela kierowcy i pasażera)
*Lakier specjalny metalizowany - White Platinum
*Hak holowniczy składany – z elektrycznym złączem 13-pinowym i stałym
zasilaniem
*Dodatkowo przyciemniane szyby – w tylnej części nadwozia
*Pakiet Winter:
- przednie fotele - podgrzewane, z regulacją temperatury
- przednia szyba - podgrzewana (Quickclear)
- kierownica - podgrzewana
- podgrzewana tylna kanapa (skrajne siedzenia)
*Pakiet Driver Assistance (AGKAM):
- Pre-Collision Assist - działajacy w oparciu o informacje z kamery przedniej i
radaru system wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków
kolizji z poprzedzającymi pojazdami, pieszymi lub rowerzystami do prędkości
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maksymalnej pojazdu 180 km/h (zawiera: Forward Collision Warning, Dynamic
Brake Support, Autonomous Emergency Braking) (FBFAB)
- BLIS Assist (system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach z
funkcją zapobiegania kolizji z pojazdem w martwym polu widzenia) z Cross
Traffic Alert (CTA) (funkcja ostrzegania o pojazdach nadjeżdżających z prawej
lub lewej strony, podczas manewru wyjazdu tyłem z miejsca parkingowego),
- Adaptive Cruise Control z funkcją Stop & Go - tempomat adaptacyjny z
funkcją utrzymania pojazdu na środku pasa ruchu oraz funkcją
automatycznego zatrzymania i ponownego rozpoczęcia jazdy (dla wersji z
automatyczna skrzynią biegów) (GTDAV)
- Driver Alert - system monitorowania koncentracji kierowcy (HLFAB)
- Active Park Assist 2 - system automatycznego parkowania równoległego i
prostopadłego oraz wyjazdu z równoległego miejsca parkingowego (dla
wersji z atomatyczną skrzynią biegów)
- Kamery ułatwiające parkowanie - z przodu i z tyłu (J3KAE)
- Door Edge Protector - aktywne zabezpieczenie krawędzi drzwi (BMSAB)
- Inteligentny ogranicznik prędkości bazujący na rozpoznanych znakach
ograniczenia predkości (GTCAV)
- System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości (HLQAB)

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w
myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego.
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