FORD Kuga *OD RĘKI*

FORD Kuga
Nr oferty: 94674
153 250 PLN

123 000 PLN

Zyskujesz: 30 250 PLN
22 510 00 00

Dane techniczne
MarkaFORD
ModelKuga
Rodzaj samochoduosobowy
Rodzaj nadwoziasuv
Ilość drzwi5 drzwi
Typ silnikabenzynowy
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Moc150 KM
Skrzynia biegówmanualna
Rok produkcji2020
Przebieg1 km
Kolorbiały
Pojemność1500 cm3
Napęd2WD
Kraj pochodzeniaPolska
StanNowy

Opis

Grupa PGD
AUTORYZOWANY i NAJWIĘKSZY DEALER MARKI FORD W POLSCE
ZAPRASZA!
ODDZIAŁ:
FORD OMC MOTORS WARSZAWA
UL. KRASNOBRODZKA 5
03-214 Warszawa

Wybrane opcje montowane fabrycznie poza standardem wersji ST-Line X :
* Drzwi bagażnika – zamykane/ otwierane elektrycznie i bezdotykowo
* Fotele – styl sportowy, tapicerka częściowo skórzana ciemna Ray/Salerno,
fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia w 6. kierunkach, fotel pasażera z
ręczną regulacją położenia w 6. kierunkach, ręczna regulacja podparcia
odcinka lędźwiowego fotela pasażera, podłokietnik na środku tylnej kanapy
(11HZH)
* Koło zapasowe – dojazdowe
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* Obręcze kół ze stopów lekkich – 18", z wykończeniem w kolorze Magnetic/
maszynowym, ogumienie 225/60
* Lakier metalizowany specjalny - White Platinium
* Relingi bagażnika dachowego – z wykończeniem aluminiowym (opcja
dostepna także z dachem panoramicznym
* Pakiet przygotowujący do montażu haka holowniczego – doprowadzenie
wiązki elektrycznej do tylnego zderzaka, ułatwiającej montaż haka
* Relingi bagażnika dachowego – z wykończeniem aluminiowym
* Pakiet Drive Assist:
- Blind Spot Information (BLIS) z Cross Traffic Alert (CTA) (system
monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach z funkcją ostrzegania
o pojazdach nadjeżdżających z prawej lub lewej strony podczas manewru
wyjazdu tyłem z miejsca parkingowego ,
- Adaptive Cruise Control (ACC) - adaptacyjnyny tempomat z systemem
wczesnego ostrzegania
- Adaptive Cruise Control z funkcją Stop & Go - tempomat adaptacyjny z
funkcją utrzymania pojazdu na środku pasa ruchu oraz funkcją
automatycznego zatrzymania i ponownego rozpoczęcia jazdy
- Driver Alert - system monitorowania koncentracji kierowcy
- Lane Keeping Alert (system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie
ruchu)
- Active Park Assist 2 - system automatycznego parkowania równoległego i
prostopadłego oraz wyjazdu z równoległego
miejsca parkingowego (dla wersji z atomatyczną skrzynią biegów)
- Kamery ułatwiające parkowanie - z przodu i z tyłu
- Door Edge Protector - aktywne zabezpieczenie krawędzi drzwi
* Pakiet Winter:
- przednie fotele - podgrzewane, z regulacją temperatury
- przednia szyba - podgrzewana
- kierownica - podgrzewana
- podgrzewana tylna kanapa (skrajne fotele)
Chcąc zapewnić Państwu komfort i najwyższą jakość obsługi, oferujemy
załatwienie wszelkich spraw związanych z zakupem samochodu w jednym
miejscu. Dotyczy to zarówno: ubezpieczenia, finansowania (kredyt lub
leasing). Nasz zespół doradców odpowie na Państwa pytania, zapraszamy do
kontaktu.
*Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty
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w myśl art. 66,§1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za
ewentualne błędy lub nieaktualne.
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