FORD Focus Facelifting! Auto wyprodukowane!

FORD Focus
Nr oferty: 100705

124 100 PLN
12 662 00 00

Dane techniczne
MarkaFORD
ModelFocus
Rodzaj samochoduosobowy
Rodzaj nadwoziahatchback
Ilość drzwi5 drzwi
Typ silnikabenzynowy
Moc155 KM
Skrzynia biegówmanualna
Rok produkcji2022
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Przebieg10 km
Kolorniebieski
3

Pojemność999 cm

Napęd2WD (na przednie koła)
Kraj pochodzeniaPolska
StanNowy

Bezpieczeństwo
Poduszka powietrzna pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Przednie, boczne poduszki powietrzne
Kurtynowe poduszki powietrzne
System ISOFIX
ESP
ABS
ASR
Tempomat
Immobilizer
Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu
Aktywny tempomat

Wnętrze
Tapicerka welurowa
Podgrzewana przednia szyba
Podgrzewane lusterka zewnętrzne
Przyciemniane szyby
Elektrycznie regulowane szyby boczne z przodu
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Elektrycznie regulowane szyby boczne z przodu i z tyłu
Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
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
Przycisk Start/Stop
Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
Nawigacja satelitarna GPS
Radioodtwarzacz CD/MP3 z DAB+
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Radio fabryczne
Przednie czujniki parkowania
Gniazdo USB

Historia
Kraj pochodzenia: Polska

Opis
Szanowni Państwo,
Przedmiotem niniejszego ogłoszenia jest:
SAMOCHÓD: Ford Focus
SKRZYNIA BIEGÓW: Manualna
SILNIK: 1.0 Ecoboost HYBRID (Mild Hybrid) 155 KM
PALIWO: Benzyna
LAKIER: metalizowany Chrome Blue
WERSJA WYPOSAŻENIA: ST-Line Style
ROK PRODUKCJI: 2022
Wybrane elementy wyposażenia standardowego:
* Pre-Collision Assist - działajacy w oparciu o informacje z kamery przedniej
system wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji z
poprzedzającymi pojazdami, pieszymi lub rowerzystami
* Lane Keeping Alert (zawiera: Lane Keeping Aid (system wspomagający
utrzymanie pojazdu na pasie ruchu)
* Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
* Elektryczny hamulec postojowy
* System wyboru trybu jazdy
* FordPass Connect z modemem GSM - zawiera: zdalne zamykanie/otwieranie
zamków drzwi, funkcję lokalizacji pojazdu, status systemów pokładowych,
zdalne uruchamianie silnika dla wersji ze skrzynią automatyczną
* System audio z SYNC 3, DAB+ i nawigacją satelitarną - kolorowy wyświetlacz
8", Apple CarPlay, Android Auto, zestaw głośnomówiący z Bluetooth, funkcja
wzywania pomocy, 2x USB, zdalne sterowanie na kierownicy, 6 głośników,
obsługa głosowa w języku polskim
* Klimatyzacja - dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury
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* Przycisk rozrusznika – Ford Power
* Czujniki parkowania – z tyłu i z przodu
* Reflektory - Full LED, statyczne (swiatła dzienne, mijania, drogowe,
zintegrowane światła przeciwmgielne oraz kierunkowskazy w technologii LED)
* Zawieszenie - sportowe ST-Line
Wybrane opcje montowane fabrycznie:
* Dodatkowo przyciemniane szyby – w tylnej części nadwozia
* Koło zapasowe – dojazdowe 16"
* Obręcze kół ze stopów lekkich – 18", wzór 5x3-ramienny z wykończeniem w
kolorze czarnym, ogumienie 235/40
* Pakiet Parking :
- Active Park Assist - system wspomagający parkowanie równoległe i
prostopadłe oraz wyjazd z równoległego miejsca parkingowego
- Door Edge Protector - aktywne zabezpieczenie krawędzi drzwi
- Kamera cofania - o wysokiej rozdzielczości, z szerokim polem widzenia
* Pakiet Family :
- Bezprzewodowa ładowarka do smartfonów (wymaga smartfona
kompatybilnego z systemem ładowania bezprzewodowego)
- Tylna kanapa - oparcie składane w proporcji 60:40 z otworem do przewozu
nart i składanym podłokietnikiem
- Konsola centralna - 2 gniazda USB z tyłu konsoli
* Pakiet Winter :
- przednie fotele - podgrzewane, z regulacją temperatury
- przednia szyba - podgrzewana (Quickclear)
- kierownica - podgrzewana
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