FORD Kuga Od ręki

FORD Kuga
Nr oferty: 98933

79 000 PLN
12 252 00 00

Dane techniczne
MarkaFORD
ModelKuga
Rodzaj samochoduosobowy
Rodzaj nadwoziasuv
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Ilość drzwi5 drzwi
Typ silnikabenzynowy
Moc150 KM
Skrzynia biegówmanualna
Rok produkcji2018
Przebieg77 100 km
Kolorzielony
Pojemność1499 cm3
Napęd2WD
Kraj pochodzenia
StanUżywany

Bezpieczeństwo
Poduszka powietrzna pasażera
Przednie, czołowe poduszki powietrzne (kierowcy i pasażera)
Poduszka powietrzna kierowcy
Kurtynowe poduszki powietrzne
Sygnalizator braku zapięcia pasów bezpieczeństwa kierowcy
ESP
ABS
ASR
Tempomat
Immobilizer
System kontroli cisnienia w oponach
Sygnalizacja niezapiętych pasów
Ogranicznik prędkości
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Wnętrze
Tapicerka welurowa
Podgrzewana przednia szyba
Podgrzewane lusterka zewnętrzne
Elektrycznie regulowane szyby boczne z przodu
Elektrycznie regulowane szyby boczne z przodu i z tyłu
Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
Klimatyzacja automatyczna
Komputer pokładowy
Regulacja wysokości fotela kierowcy
Podłokietnik kierowcy
Kierownica pokryta skórą
Podgrzewane przednie siedzenia kierowcy i pasażera

Nadwozie
17" felgi ze stopów metali lekkich
Przednie reflektory przeciwmgłowe
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Felgi aluminiowe
Światła do jazdy dziennej

Technologia
Wspomaganie układu kierowniczego
Centralny zamek sterowany pilotem
Tylne czujniki parkowania
Sterowanie systemem audio przyciskami na kierownicy
Czujnik deszczu
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Czujnik ciśnienia w oponach
Czujnik zmierzchu
Zestaw głośnomówiący Bluetooth
System Start/Stop
Przycisk Start/Stop
Inteligentny kluczyk
Radio fabryczne
Gniazdo AUX
Gniazdo USB

Opis
Witamy w EURO CAR!
Oferujemy samochód w najlepszej cenie na rynku. Możliwość zakupu za
gotówkę lub w kredycie, leasingu.
Ford KUGA w wersji TREND z bardzo oszczędnym i dynamicznym silnikiem 1.5
EcoBoost o mocy 120km z napędem na oś przednią.
Wyposażenie dodatkowe wliczone w cenę samochodu:

*Fotele – styl sportowy, tapicerka częściowo skórzana ciemna Rapton
Suede/Salerno z czerwonymi przeszyciami, fotel kierowcy z ręczną regulacją
położenia w 6. kierunkach, fotel pasażera z ręczną regulacją położenia w 6.
kierunkach, ręczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy i
pasażera)
*Koło zapasowe – dojazdowe
*Lakier metalizowany Guard Grey
* Reflektory – halogenowe ze światłami do jazdy dziennej
*Pakiet Amber X - 17" obręcze kół ze stopów lekkich, wzór 5x2-ramienny,
ogumienie 235/55 ; radioodtwarzacz CD/MP3 z Ford SYNC 3 (kolorowy
wyświetlacz dotykowy 8", zestaw głośnomówiący z Bluetooth® i rozbudowaną
funkcją sterowania głosem w języku polskim oraz funkcją wzywania pomocy, 6
głośników, gniazda: 2xUSB, zdalne sterowanie nakierownicy (ICFAH))
klimatyzacja automatyczna dwustefowa; konsola centralna Premium; drzwi
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bagażnika zamykane/otwierane elektrycznie
*Pakiet Parking 1
- czujniki parkowania z tyłu,
- elektrycznie składane lusterka boczne z lampkami oświetlającymi podłoże
*Pakiet Winter :
- przednia szyba podgrzewana (Quickclear),
- podgrzewane przednie fotele,
- podgrzewana kierownica
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