FORD Focus Mały przebieg!

FORD Focus
Nr oferty: 99396

96 000 PLN
12 662 00 00

Dane techniczne
MarkaFORD
ModelFocus
Rodzaj samochoduosobowy
Rodzaj nadwoziakombi
Ilość drzwi5 drzwi
Typ silnikabenzynowy
Moc125 KM
Skrzynia biegówmanualna
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Rok produkcji2020
Przebieg11 085 km
Kolorsrebrny
Pojemność999 cm3
Napęd2WD
Kraj pochodzeniaFrancja
StanUżywany

Bezpieczeństwo
Poduszka powietrzna pasażera
Przednie, czołowe poduszki powietrzne (kierowcy i pasażera)
Poduszka powietrzna kierowcy
Przednie, boczne poduszki powietrzne
Kurtynowe poduszki powietrzne
System ISOFIX
ESP
ABS
ASR
Tempomat
Immobilizer
Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu

Wnętrze
Tapicerka welurowa
Podgrzewane lusterka zewnętrzne
Elektrycznie regulowane szyby boczne z przodu
Elektrycznie regulowane szyby boczne z przodu i z tyłu
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Relingi dachowe (srebrne)
Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
Klimatyzacja automatyczna
Komputer pokładowy

Nadwozie
Tylne lampy w technologii LED
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Felgi aluminiowe
Przednie światła LED
Światła do jazdy dziennej

Technologia
Wspomaganie układu kierowniczego
Centralny zamek sterowany pilotem
Tylne czujniki parkowania
Sterowanie systemem audio przyciskami na kierownicy
Czujnik deszczu
Czujnik zmierzchu
Zestaw głośnomówiący Bluetooth
System Start/Stop
Przycisk Start/Stop
Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
Nawigacja satelitarna GPS
Radio fabryczne
Przednie czujniki parkowania
Gniazdo USB
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Historia
Kraj pochodzenia: Francja

Opis
Przedmiotem niniejszego ogłoszenia jest:
SAMOCHÓD: Ford Focus
SKRZYNIA BIEGÓW: Manualna
WERSJA WYPOSAŻENIA: Titanium
ROK PRODUKCJI: 2020
LAKIER: Metalizowany Moondust Silver
Wybrane opcje wyposażenia:
* ISOFIX - system mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach
w 2. rzędzie
* Poduszki powietrzne – boczne kurtyny powietrzne chroniące osoby w 1. i 2.
rzędzie siedzeń
* Poduszki powietrzne – poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu
* Poduszki powietrzne – poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu
* Pre-Collision Assist - system wspomagający kierowcę w unikaniu lub
zmniejszaniu skutków kolizji z poprzedzającymi pojazdami, pieszymi lub
rowerzystami
* Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
* Tempomat
* 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+ i nawigacją satelitarną - 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, 6
głośników
* Wyświetlacz na tablicy zegarów - 4.2" kolorowy
* Klimatyzacja - dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury
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* Reflektory – LED dla świateł mijania, halogenowe dla świateł drogowych
* Reflektory – światła do jazdy dziennej LED
* Reflektory automatyczne – włączające się automatycznie w zależności od
poziomu natężenia światła
* Koło zapasowe – dojazdowe 16", z obręczą stalową
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