FORD Kuga Od salonu! Świetne wyposażenie!

FORD Kuga
Nr oferty: 97711

129 600 PLN
12 662 00 00

Dane techniczne
MarkaFORD
ModelKuga
Rodzaj samochoduosobowy
Rodzaj nadwoziasuv
Ilość drzwi5 drzwi
Typ silnikabenzynowy
Moc150 KM
Skrzynia biegówmanualna
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Rok produkcji2020
Przebieg13 200 km
Kolorniebieski
Pojemność1500 cm3
Napęd2WD
Kraj pochodzeniaPolska
StanUżywany

Opis
Szanowni Państwo,
Przedmiotem niniejszego ogłoszenia jest:
SAMOCHÓD: Ford Kuga
SKRZYNIA BIEGÓW: Manualna
WERSJA WYPOSAŻENIA: ST-Line X
ROK PRODUKCJI: 2020
LAKIER: Metalizowany Chrome Blue
Wybrane opcje wyposażenia:
* Pre-Collision Assist - system wspomagający kierowcę w unikaniu lub
zmniejszaniu skutków kolizji z poprzedzającymi pojazdami, pieszymi lub
rowerzystami
* Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem elektronicznym
(umożliwia otwarcie drzwi i uruchomienie pojazdu bez tradycyjnego kluczyka
* FordPass Connect z modemem GSM - zawiera: zdalne zamykanie/otwieranie
zamków drzwi, funkcję lokalizacji pojazdu, status systemów pokładowych,
informację o
ruchu drogowym przez kanał GSM (live Traffic), WI-Fi hotspot, aktualizację
map nawigacji przez Wi-Fi
* Radioodtwarzacz z SYNC 3, DAB+, nawigacją satelitarną i B&O – kolorowy
wyświetlacz dotykowy 8", konfigurowalny wyświetlacz na tablicy zegarów
12.3", Applink 3.0,
Apple CarPlay, Android Auto, TMC (informacja o ruchu drogowym), zestaw
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głośnomówiący z Bluetooth® i rozbudowaną funkcją sterowania głosem w
języku polskim
oraz funkcją wzywania pomocy, system nagłośnienia B&O (10 głośników +
subwoofer), gniazdo USB, zdalne sterowanie na kierownicy, mapy Europy z
widokiem 3D,
menu tekstowe w języku polskim, komunikaty głosowe i menu tekstowe
nawigacji w języku polskim
* System wyboru trybu jazdy
* Wyświetlacz na tablicy zegarów - 12.3" kolorowy, konfigurowalny
* Klimatyzacja - dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury
* Reflektory - statyczne LED; zawierają przednie światła przeciwmgielne w
technologii LED
Wyposażenie dodatkowe:
* Drzwi bagażnika – zamykane/ otwierane elektrycznie i bezdotykowo
* Fotele – styl sportowy, tapicerka częściowo skórzana ciemna Rapton/skóra
ekologiczna Sensico w ciemnej tonacji , fotel kierowcy z elektryczną regulacją
położenia w 10. kierunkach, fotel pasażera z ręczną regulacją położenia w 6.
kierunkach, ręczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy i
pasażera, podłokietnik na środku tylnej kanapy) (3JJZH)
* Koło zapasowe – dojazdowe
* Lakier metalizowany - Chrome Blue
* Pakiet przygotowujący do montażu haka holowniczego
* Pakiet Driver Assistance:
- BLIS Assist (system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach z
funkcją zapobiegania kolizji z pojazdem w martwym polu widzenia) z Cross
Traffic Alert (CTA) (funkcja ostrzegania o pojazdach nadjeżdżających z prawej
lub lewej strony, podczas manewru wyjazdu tyłem z miejsca parkingowego)
- Adaptive Cruise Control (dla wersji z manualną skrzynią biegów)
- Driver Alert - system monitorowania koncentracji kierowcy
- Active Park Assist - system wspomagający parkowanie równoległe i
prostopadłe oraz wyjazd z równoległego miejsca parkingowego (dla wersji z
manualną skrzynią biegów)
- Kamery ułatwiające parkowanie - z przodu i z tyłu
- Door Edge Protector - aktywne zabezpieczenie krawędzi drzwi
* Pakiet ST-Line:
- 19" obręcze kół ze stopów lekkich, z wykończeniem w kolorze Ebony Black/
maszynowym, ogumienie 225/55
- Tylny spojler – duży, lakierowany w kolorze nadwozia
- Lakierowane zaciski hamulców
* Pakiet Winter:
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- przednie fotele - podgrzewane, z regulacją temperatury
- przednia szyba - podgrzewana (Quickclear)
- kierownica - podgrzewana
- podgrzewana tylna kanapa (skrajne siedzenia)
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