FORD Focus

FORD Focus
Nr oferty: 101447

111 500 PLN
71 728 35 00

Dane techniczne
MarkaFORD
ModelFocus
Rodzaj samochoduosobowy
Rodzaj nadwoziahatchback
Ilość drzwi5 drzwi
Typ silnikabenzynowy
Moc125 KM
Skrzynia biegówmanualna
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Rok produkcji2022
Przebieg3 999 km
Kolorniebieski
Pojemność999 cm3
Napęd2WD
Kraj pochodzenia
StanNowy

Opis
Witamy w autoryzowanym salonie Ford - PGD Bardzka.
Jako grupa PGD jesteśmy największym dealerem samochodów nowych w
Polsce.
Oferujemy Państwu
Forda FOCUS 1.0 EcoBoost 125 KM Titanium 2022
Samochód demonstracyjny.
Wybrane wyposażenie standardowe samochodu:
poduszki powietrzne (poduszki czołowe i boczne dla pasażerów z przodu,
poduszki kurtynowe dla pasażerów z przodu i z tyłu),
pre-collision assist (system wspomagający kierowcę w unikaniu kolizji),
driver alert - system monitorowania uwagi kierowcy,
reflektory LED (światła mijania i światła do jazdy dziennej),
tylne światła częściowo w technologii LED,
ISOFIX,
dwustrefowa automatyczna klimatyzacja,
lane keeping aid (asystent utrzymania pasa ruchu),
tempomat,
bezkluczykowy system Ford KeyFree wraz z przyciskiem rozrusznika Ford
Power,
FordPass Connect z modemem GSM - dzięki aplikacji FordPass możecie
Państwo zdalnie zamykać i otwierać samochód, sprawdzić jego lokalizację,
stan paliwa czy termin przeglądu,
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radiootwarzacz z SYNC4, DAB+ i nawigacją satelitarną, systemem Apple
CarPlay, Android Auto, zestawem głośnomówiącym,
czujniki parkowania przód i tył,
kamera cofania.
Dodatkowe wyposażenie opcjonalne samochodu wliczone w cenę auta:
lakier metalizowany - chrome blue,
obręcze kół ze stopów lekkich 16" - wzór 6x2 ramienny - ogumienie 205/60/16,
pakiet driver assistance - zawiera adaptacyjny tempomat z systemem
wczesnego ostrzegania, BLIS - system monitorowania martwego pola
widzenia w lusterkach z funkcją zapobiegania kolizji z pojazdem w martwym
polu widzenia, ostrzeżenie o ruchu poprzecznym podczas wyjazdu z miejsca
postojowego, system rozpoznawania znaków drogowych,
pakiet Winter - zawiera podgrzewaną przednią szybę, podgrzewaną
kierownicę, podgrzewane przednie fotele,
zapasowe koło dojazdowe - 16",
dodatkowo przyciemnione szyby w tylnej części nadwozia.
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.
Dodatkowych informacji na temat samochodu oraz innych aut dostępnych od
ręki udzielą Państwu nasi Doradcy, którzy zaprezentują Państwu samochód
również przez usługi WhatsApp/MS Teams!
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.

strona 3

FORD Focus

strona 4

