FORD Puma Titanium - dostępna OD RĘKI

FORD Puma
Nr oferty: 100442

115 510 PLN
71 728 35 00

Dane techniczne
MarkaFORD
ModelPuma
Rodzaj samochoduosobowy
Rodzaj nadwoziaauta miejskie
Ilość drzwi5 drzwi
Typ silnikahybrydowy
Moc125 KM
Skrzynia biegówmanualna
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Rok produkcji2022
Przebieg0 km
Kolorczerwony
Pojemność999 cm3
Napęd2WD (na przednie koła)
Kraj pochodzeniaPolska
StanNowy

Bezpieczeństwo
Poduszka powietrzna pasażera
Poduszki powietrzne boczne tylnego siedzenia
Poduszka powietrzna kierowcy
Przednie, boczne poduszki powietrzne
System ISOFIX
ESP
ABS
ASR
Tempomat
Active Park Assist
Immobilizer
Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu

Wnętrze
Tapicerka welurowa
Podgrzewana przednia szyba
Podgrzewane lusterka zewnętrzne
Elektrycznie regulowane szyby boczne z przodu
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Elektrycznie regulowane szyby boczne z przodu i z tyłu
Klimatyzacja automatyczna
Komputer pokładowy
Podgrzewane przednie siedzenia kierowcy i pasażera

Nadwozie
Tylne lampy w technologii LED
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Felgi aluminiowe
Przednie światła LED
Światła do jazdy dziennej

Technologia
Wspomaganie układu kierowniczego
Centralny zamek sterowany pilotem
Tylne czujniki parkowania
Sterowanie systemem audio przyciskami na kierownicy
Czujnik deszczu
Czujnik zmierzchu
Zestaw głośnomówiący Bluetooth
Kamera cofania
System Start/Stop
Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
Nawigacja satelitarna GPS
Radio fabryczne
Przednie czujniki parkowania
Gniazdo USB
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Historia
Kraj pochodzenia: Polska

Opis
Witamy w autoryzowanym salonie Ford - PGD Bardzka.
Jako grupa PGD jesteśmy największym dealerem samochodów nowych w
Polsce.
Oferujemy Państwu dostępnego w czerwcu
Forda Puma 1.0 EcoBoost mHEV 125 KM Titanium 2022
Ford Puma to crossover o sportowym zacięciu. Klienci go pokochali. Teraz,
taki samochód może być Państwa!
Wybrane wyposażenie standardowe samochodu:
• poduszki powietrzne - poduszki czołowe i boczne dla pasażerów z przodu,
poduszki kurtynowe dla pasażerów z przodu i z tyłu,
• driver alert - system monitorujący uwagę kierowcy,
• pre collision assist - system wspomagający kierowcę w unikaniu lub
zmniejszaniu skutków kolizji,
• traffic sign recognition - system rozpoznawania znaków drogowych,
• lane keeping aid - asystent utrzymania pasa ruchu,
• Ford Sync 3 z DAB+ - radioodtwarzacz umożliwiający odbiór radia
cyfrowego, z 8" dotykowym wyświetlaczem, obsługujący funkcje Android
Auto i Apple CarPlay,
• Ford MegaBox - dodatkowa przestrzeń ładunkowa pod podłogą bagażnika

Dodatkowe wyposażenie opcjonalne samochodu wliczone w cenę auta:
• lakier metalizowany specjalny - Fantastic Red ,
• elektrycznie sterowana klapa bagażnika,
• 17" alufelgi - wykończone w technologii maszynowej,
• pakiet Comfort 2 - zawiera automatyczną klimatyzację, samościemniające się
lusterko wsteczne, czujnik deszczu i indukcyjną ładowarkę do smartfonów,
• pakiet Driver Assistance 2 - zawiera kamerę cofania, Active Park Assist asystenta parkowania - sytem, który wspomaga parkowanie prostopadłe i
równoległe, czujniki parkowania z przodu,
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• pakiet Winter - zawiera podgrzewaną przednią szybę, podgrzewaną
kierownicę i podgrzewane przednie fotele.

Gwarancja producenta
Producent udziela gwarancji na okres 2 lat, bez limitu kilometrów oraz 12 lat na
perforację nadwozia. Jeśli chcecie ją Państwo przedłużyć - zapytajcie
Doradców o FORD Protect.
Handlowcy udzielą Państwu również dodatkowych informacji na temat
promocyjnych finansowań, w tym FORD Leasing Opcje (gwarantującego
odkup używanego auta, możliwość jego zamiany na kolejne lub wykup z
finansowania).

Doradcy omówią również dodatkowe pakiety korzyści, które możecie
zamówić Państwo wraz ze swoim nowym samochodem, takie jak: ceramiczna
powłoka lakieru, systemy antykradzieżowe czy ubezpieczenie GAP.

Chętnie odkupimy lub rozliczymy w formie bezgotówkowej samochód każdej
marki. Nasi rzeczoznawcy bezpłatnie i uczciwie wycenią Państwa auto oraz
dopilnują wszelkich formalności z tym związanych.

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

Bezpieczeństwo:
Przednie, czołowe poduszki powietrzne (kierowcy i pasażera), Poduszki
powietrzne chroniące kolana kierowcy, Poduszka powietrzna kierowcy,
Przednie, boczne poduszki powietrzne, Kurtynowe poduszki powietrzne,
Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, Sygnalizator braku zapięcia pasów
bezpieczeństwa kierowcy, System ISOFIX, Zabezpieczenie drzwi tylnych przed
otwarciem przez dzieci, ESP, ABS, Poduszka powietrzna pasażera, ASR,
Ogranicznik prędkości, Tempomat, Active Park Assist, Immobilizer,
Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, Funkcja wzywania pomocy
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Nadwozie:
Przednie światła LED, Światła do jazdy dziennej, Przednie reflektory
przeciwmgłowe, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, Felgi
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w
myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego.

Numer wew: 100044
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