FORD Fiesta 1.1 75KM Bestseller

FORD Fiesta
Nr oferty: 94647

54 700 PLN
32 200 99 00

Dane techniczne
MarkaFORD
ModelFiesta
Rodzaj samochoduosobowy
Rodzaj nadwoziaauta miejskie
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FORD Fiesta 1.1 75KM Bestseller

Ilość drzwi5 drzwi
Typ silnikabenzynowy
Moc75 KM
Skrzynia biegówmanualna
Rok produkcji2020
Przebieg10 km
Kolorniebieski
Pojemność1098 cm3
Napęd2WD
Kraj pochodzenia
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
Ogranicznik prędkości
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Nadwozie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Przednie światła LED
Światła do jazdy dziennej

Wnętrze
Elektrycznie regulowane szyby boczne z przodu
Klimatyzacja manualna
Komputer pokładowy

Technologia
Wspomaganie układu kierowniczego
Centralny zamek sterowany pilotem
Sterowanie systemem audio przyciskami na kierownicy
Czujnik zmierzchu
Zestaw głośnomówiący Bluetooth
System Start/Stop
Radio fabryczne
Gniazdo USB

Historia
Bezwypadkowy

Opis
Nr oferty: LS69376
Ford Fiesta 5 drzwi Connected 1.1 75 KM M5
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Rok produkcji 2020
Dostępne różne kolory.
Wybrane elementy wyposażenia standardowego:

• Radioodtwarzacz z Ford SYNC 2.5 z DAB+
• 4.2" monochromatyczny wyświetlacz na tablicy zegarów
• Komputer pokładowy
• Centralna konsola standardowa, z dwoma uchwytami na kubki
• Kierownica 3-ramienna
• Fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia w płaszczyznach: przód – tył
oraz góra – dół
• Przedni fotel pasażera z ręczną regulacją położenia w płaszczyźnie przód –
tył
• Klimatyzacja manualna
• Elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi
• Dywaniki welurowe z przodu
• 15" aluminiowe obręcze kół
• Reflektory ze światłami mijania LED oraz światłami do jazdy dziennej
• Reflektory automatyczne, z czujnikiem zmierzchu
• Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie,
z kierunkowskazami, obudowy lakierowane w kolorze nadwozia
• Wycieraczki przedniej szyby z przerywaczem pracy ze zmiennym interwałem
• Górna krata wlotu powietrza w kolorze tworzywa
• Listwa wzdłuż dolnej linii szyb bocznych w kolorze czarnym
• Przedni zderzak lakierowany w kolorze nadwozia
• Tylny zderzak lakierowany w kolorze nadwozia, z dyfuzorem w kolorze
tworzywa
• Zestaw do naprawy ogumienia

Opcje dodatkowe zawarte w cenie:
* Lakier metalizowany Chrome Blue
* Obręcze kół ze stopów lekkich – 15", wzór 8-ramienny, ogumienie 195/60
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