FORD S-Max

FORD S-Max
Nr oferty: 101778

119 900 PLN
71 728 35 00

Dane techniczne
MarkaFORD
ModelS-Max
Rodzaj samochoduosobowy
Rodzaj nadwoziavan
Ilość drzwi5 drzwi
Typ silnikadiesel
Moc180 KM
Skrzynia biegówautomatyczna
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Rok produkcji2017
Przebieg121 000 km
Kolorbrązowy
Pojemność1997 cm3
Napęd4WD (dołączany automatycznie)
Kraj pochodzeniaPolska
StanUżywany

Opis
ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEGO SALONU FORDA WE
WROCŁAWIU - PGD BARDZKA , 50-516 WROCŁAW
UL. BARDZKA 1.
Dodatkowe informacje:
Jako Autoryzowany Dealer Forda – PGD Bardzka – oferujemy Państwu
dostępnego od ręki:
FORD S-Max 2.0 EcoBlue 190 KM, A8, AWD Vignale 5D
WYBRANE OPCJE MONTOWANE FABRYCZNIE:
• Radioodtwarzacz Sony CD/MP3 z Ford SYNC 3 – kolorowy wyświetlacz
dotykowy 8", AppLink, zestaw głośnomówiący z Bluetooth® i rozbudowaną
funkcją sterowania głosem w języku polskim oraz funkcją wzywania pomocy, 9
głośników Sony, gniazda: 2xUSB, zdalne sterowanie na kierownicy
• Active Noise Control - system aktywnej redukcji hałasu
*Tempomat – zawiera Traffic Sign Recognition z Intelligent Speed Limiter oraz
automatycznie sterowane wycieraczki z czujnikiem deszczu i automatycznie
ściemniające się lusterko wsteczne
*Fotel kierowcy i pasażera – elektryczna regulacja położenia w 10. kierunkach
(przód-tył, góra-dół, pochylenie oparcia, pochylenie siedziska, podparcie
odcinka lędźwiowego) z pamięcią położenia (nie dotyczy podparcia odcinka
lędźwiowego) (regulacja podparcia odcinka lędźwiowego niedostępna z
fotelami wielokonturowymi z masażem; opcja zawiera: elektrycznie składane
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lusterka z pamięcią położenia oraz podgrzewane przednie fotele; opcja
dostępna także z elektryczną regulacją położenia fotela pasażera w 10.
kierunkach
*Reflektory - w technologii Ford Dynamic LED (zawierają: Adaptive
Technology (automatyczne dostosowanie kształtu i zasięgu strumienia
świetlnego do warunków otoczenia i kierunku jazdy), LED Technology (światła
mijania, drogowe, do jazdy dziennej, pozycyjne i kierunkowskazy w technologii
LED) Intelligent Light Technology (automatyczny wybór rodzaju oświetlenia
zależnie od prędkości jazdy), reflektory automatyczne z systemem
automatycznego sterowania światłami drogowymi i funkcją zapobiegającą
oślepianiu (Glare-Free Auto High Beam), automatycznie sterowane
wycieraczki z czujnikiem deszczu, automatycznie ściemniające się lusterko
wsteczne;
* Szyby w przednich drzwiach - z dodatkową warstwą akustyczną
DODATKOWE OPCJE WYPOSAŻENIA :
* Dodatkowo przyciemniane szyby – w tylnej części nadwozia
* Poduszki powietrzne – poduszki boczne dla pasażerów dwóch skrajnych
foteli w 2. rzędzie siedzeń
* Przednie fotele - wielokonturowe, z funkcją 11. tapicerka skórzana
perforowana, elektryczna regulacja położenia fotela kierowcy w 8. kierunkach
z pamięcią położenia, elektrycznie składane lusterka z pamięcią położenia,
elektryczna regulacja położenia fotela pasażera w 8. kierunkach)
* Przednie fotele - z regulacją położenia zagłówków w 4. kierunkach
* Pakiet Panorama 3
- dach panoramiczny (nieotwierany, z filtrem przeciwsłonecznym IR oraz roletą
przeciwsłoneczną, sterowaną elektrycznie jednym naciśnięciem przycisku),
- przednia szyba z filtrem przeciwsłonecznym IR,
- rolety przeciwsłoneczne zintegrowane w tylnych drzwiach,
- gniazdko 230V w konsoli centralnej,
- składane blaty stolików na oparciach przednich foteli
* Pakiet Vignale :
- system nawigacji satelitarnej Sony CD/MP3 z DAB+ i Ford SYNC 3 (kolorowy
wyświetlacz dotykowy 8", TMC, zestaw głośnomówiący z Bluetooth® i
rozbudowaną funkcją sterowania głosem w języku polskim oraz funkcją
wzywania pomocy, system nagłośnienia Premium (12 głośników Sony w tym
subwoofer), gniazda: 2xUSB, zdalne sterowanie na kierownicy, mapy Europy z
widokiem 3D, menu tekstowe i komunikaty głosowe nawigacji w języku
polskim ),
- Active Park Assist (system wspomagający wykonanie manewrów
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parkowania równoległego i prostopadłego oraz wyjazdu z równoległego
miejsca parkingowego, zawiera czujniki parkowania z przodu i z tyłu),
- Adaptive Cruise Control (tempomat adaptacyjny z systemem Pre-Collision
Assist),
- Kamera parkowania z przodu - z szerokim kątem widzenia,
- Kamera ułatwiającą parkowanie tyłem.
Handlowcy udzielą Państwu również dodatkowych informacji na temat
promocyjnych finansowań. Istnieje możliwość skorzystania z oferty
finansowania ze stałą stopą procentową!
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.
Cena uwzględnia rabat za skorzystanie z finansowania oraz ubezpieczenia w
pakiecie dealerskim za pośrednictwem salonu DF PGD BARDZKA
Cena bez finansowania: 125900
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w
myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego.
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