FORD Nowy Focus 2.0 150 KM Automat !! salon !!

FORD Nowy Focus
Nr oferty: 94731

116 900 PLN
12 252 00 00

Dane techniczne
MarkaFORD
ModelNowy Focus
Rodzaj samochoduosobowy
Rodzaj nadwoziahatchback
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Ilość drzwi5 drzwi
Typ silnikadiesel
Moc150 KM
Skrzynia biegówautomatyczna
Rok produkcji2020
Przebieg8 000 km
Kolorszary
Pojemność1998 cm3
Napęd2WD (na przednie koła)
Kraj pochodzenia
StanNowy

Opis
GRUPA PGD
AUTORYZOWANY I NAJWIĘKSZY DEALER MARKI FORD W POLSCE
ZAPRASZA!
ODDZIAŁ:
FORD EURO-CAR KRAKÓW
AL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 22
30-570 KRAKÓW
SAMOCHÓD: FORD FOCUS
SILNIK: 2.0 EcoBlue 150 KM AUTOMAT A8
WERSJA WYPOSAŻENIA: S-LINE
ROK PRODUKCJI: 2020
LAKIER: MAGNETIC
GWARANCJA: 2 LATA
DOSTĘPNOŚĆ: OD RĘKI
Auto zarejestrowane na dealera
aktualny przebieg - 8 000 KM
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Posiadamy również inne kolory oraz wersje silnikowe tego modelu z
dostępnością od ręki.
Zapraszamy do kontaktu.
OPCJE DODATKOWO PŁATNE GWARANTOWANE W CENE OGŁOSZENIA:
* Bezprzewodowa ładowarka do smartfonów
* Blind Spot Information z Cross Traffic Alert - 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
* Fotele - z tapicerką materiałową Foundry w ciemnej tonacji, z czerwonymi
przeszyciami
* Lakier metalizowany Magnetic Grey
* Radioodtwarzacz z SYNC 3, DAB+ i B&O - kolorowy wyświetlacz 8", Applink
3.0, Apple CarPlay, Android Auto, zestaw
głośnomówiący z Bluetooth i funkcją sterowania głosem w języku polskim,
funkcja wzywania pomocy, 2x USB, zdalne
sterowanie na kierownicy, system nagłośnienia B&O Play
Pakiet Comfort:
- klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC)
- system Ford KeyFree z przyciskiem rozrusznika Ford Power,
- wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu
- lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie,
- reflektory automatyczne
- lusterka boczne składane elektrycznie z lampkami oświetlającymi podłoże
Pakiet Design 2:
-dla ST-Line i ST-Line Business: obręcze kół ze stopów lekkich 18" x 8", wzór
7x2-ramienny z wykończeniem Matt Black /
maszynowym, ogumienie 235/40
- reflektory Full LED, statyczne
- światła do jazdy dziennej LED,
- tylne światła częściowo w technologii LED
* Pakiet Parking
- Door Edge Protector (aktywne zabezpieczenie krawędzi drzwi),
- Active Park Assist (dla wersji z manualną skrzynią biegów),
- Active Park Assist 2 (dla wersji z automatyczną skrzynią biegów),
- kamera cofania - z szerokim polem widzenia
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* Pakiet Technology
- Traffic Sign Recognition,
- Driver Alert,
- Auto High Beam (system automatycznego sterowania światłami drogowymi,
- Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu,
- Adaptive Cruise Control z Lane Centring Assist i Stop & GO
* Pakiet Winter
- przednia szyba podgrzewana (Quickclear),
- podgrzewane przednie fotele
- podgrzewana kierownica
* Pakiet stylizacyjny ST-Line Red

- tylny spojler dachowy - duży, lakierowany w kolorze nadwozia, ze światłem
STOP
- zaciski hamulców lakierowane w kolorze czerwonym,
- dywaniki podłogowe z przodu i z tyłu, welurowe z podwójnymi przeszyciami
w kolorze czerwonym,
- czerwone przeszycia na kole kierownicy i uchwycie dźwigni zmiany biegów,
- listwy ozdobne na desce rozdzielczej i drzwiach w kolorze 'jasny carbon'
- miękkie nakładki na konsoli centralnej na wysokości kolan kierowcy i
pasażera, z czerwonymi przeszyciami
Dodatkowo w samochodzie zamontowany jest HAK holowniczy firmy BRINK (
wypinany )

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), a także sprzedaży Państwa używanego samochodu.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w
myśl art. 66,§1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne
błędy lub nieaktualność ogłoszenia.
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