FORD Kuga 1.5 EcoBoost 150KM Od ręki!

FORD Kuga
Nr oferty: 100447

149 900 PLN
12 252 00 00

Dane techniczne
MarkaFORD
ModelKuga
Rodzaj samochoduosobowy
Rodzaj nadwoziasuv
Ilość drzwi5 drzwi
Typ silnikabenzynowy
Moc150 KM
Skrzynia biegówmanualna
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Rok produkcji2022
Przebieg10 km
Kolorszary
Pojemność1499 cm3
Napęd2WD
Kraj pochodzenia
StanNowy

Opis
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 benzynowym 1.5
EcoBoost o mocy 150 koni mechanicznych.
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:
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*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 metalizowany Magnetic Grey
*Hak holowniczy składany – z elektrycznym złączem 13-pinowym i stałym
zasilaniem
*Koło zapasowe – dojazdowe (opcja usuwa z wyposażenia zestaw naprawczy
ogumienia)
*Dodatkowo przyciemniane szyby – w tylnej części nadwozia
*Drzwi bagażnika – zamykane/ otwierane elektrycznie i bezdotykowo
*Pakiet Winter:
- przednie fotele - podgrzewane, z regulacją temperatury
- przednia szyba - podgrzewana (Quickclear)
- kierownica - podgrzewana
- podgrzewana tylna kanapa (skrajne siedzenia)

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

strona 3

