FORD Mustang

FORD Mustang
Nr oferty: 101584

299 900 PLN
12 252 00 00

Dane techniczne
MarkaFORD
ModelMustang
Rodzaj samochoduosobowy
Rodzaj nadwoziacoupe
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FORD Mustang

Ilość drzwi2 drzwi
Typ silnikabenzynowy
Moc450 KM
Skrzynia biegówautomatyczna
Rok produkcji2022
Przebieg10 km
Kolorzłoty
Pojemność5038 cm3
Napęd2WD (na tylne koła)
Kraj pochodzenia
StanNowy

Opis
Witamy w EURO CAR!
Jako Autoryzowany Dealer Marki Ford Euro Car Kraków oferujemy Państwu:
Ford Mustang GT 5.0 V8 450KM
Opcje wyposażenia wliczone w cenę samochodu:
*Pakiet Premium 2
- fotele z tapicerką skórzaną Lux Ebony
- system nawigacji satelitarnej CD/MP3 z DAB+ i Ford SYNC 3 (kolorowy
wyświetlacz dotykowy 8", Apple CarPlay®, Andriod Auto®, TMC, zestaw
głośnomówiący z Bluetooth® i rozbudowaną funkcją sterowania głosem w
języku polskim oraz funkcją wzywania pomocy, system nagłośnienia B&O Play
TM (12 głośników, w tym subwoofer; wzmacniacz 1000W), 2 gniazda USB,
zdalne sterowanie na kierownicy, mapy Europy z widokiem 3D, menu
tekstowe i komunikaty głosowe nawigacji w języku polskim
- konsola środkowa z wykończeniem winylowym oraz przeszyciami w
kontrastującym kolorze
- dywaniki przednie o podwyższonej jakości
- elementy deski rozdzielczej wykończone skórą z kontrastowymi
przeszyciami,
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- przednie fotele podgrzewane i wentylowane
*Lakier metalizowany specjalny Cyber Orange
*Zawieszenie MagneRide TM - zawieszenie aktywne o dynamicznej
charakterystyce pracy
*Autoalarm – Thatcham, obwodowy i pojemnościowy
Wybrane elementy wyposażenia standardowego:
*Ford Active Glove Box - system aktywnej ochrony kolan pasażera siedzącego
z przodu
*Reflektory - w technologii LED, z funkcją samopoziomowania
*Klimatyzacja - dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury
*Tempomat adaptacyjny
*Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem elektronicznym
(umożliwia otwarcie drzwi i uruchomienie pojazdu bez tradycyjnego kluczyka;
zawiera: przycisk rozrusznika Ford Power)
*Ze stopów lekkich - 19" x 9 z przodu, 19" x 9.5 z tyłu, wzór 10-ramienny
Premium, z wykończeniem 'Gloss Black', ogumienie z przodu: 255/40/19;
ogumienie z tyłu: 275/40/19
*Wyświetlacz na tablicy zegarów - 12" kolorowy, wielofunkcyjny, z możliwością
zmiany wyglądu w zależności od wybranego trybu jazdy
*Launch Control
*Wentylowane i podgrzewane fotele przednie
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