FORD Kuga Dostępny od ręki!

FORD Kuga
Nr oferty: 99594

137 250 PLN
12 662 00 00

Dane techniczne
MarkaFORD
ModelKuga
Rodzaj samochoduosobowy
Rodzaj nadwoziasuv
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Ilość drzwi5 drzwi
Typ silnikabenzynowy
Moc150 KM
Skrzynia biegówmanualna
Rok produkcji2021
Przebieg6 km
Kolorczerwony
Pojemność1497 cm3
Napęd2WD
Kraj pochodzeniaPolska
StanNowy

Opis
Szanowni Państwo,
Przedmiotem niniejszego ogłoszenia jest:
SAMOCHÓD: Ford Kuga
SKRZYNIA BIEGÓW: Manualna
WERSJA WYPOSAŻENIA: St-Line
ROK PRODUKCJI: 2021
LAKIER: Metalizowany Lucid Red
Wybrane opcje wyposażenia:
* ISOFIX z top-tether - system bezpiecznego 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 lub pieszymi
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* FordPass Connect z modemem GSM - zawiera: zdalne zamykanie/otwieranie
zamków drzwi, funkcję lokalizacji pojazdu, status systemów pokładowych
* Radioodtwarzacz z SYNC 3, DAB+ i nawigacją satelitarną – kolorowy
wyświetlacz dotykowy 8", cyfrowy wyświetlacz na tablicy zegarów 12.3",
Applink 3.0, Apple
CarPlay, Android Auto, TMC (informacja o ruchu drogowym), zestaw
głośnomówiący z Bluetooth® i rozbudowaną funkcją sterowania głosem w
języku polskim oraz funkcją wzywania pomocy, 6 głośników, 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
* Wyświetlacz na tablicy zegarów - 12.3" kolorowy
* Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
* Tempomat
* Obręcze kół ze stopów lekkich – 18", z wykończeniem w kolorze Rock
Metallic, ogumienie 225/60
* Czujniki parkowania – z tyłu i z przodu
* Kamera ułatwiająca parkowanie - z tyłu
* Reflektory – ze światłami mijania LED oraz światłami do jazdy dziennej LED
* Wycieraczki przedniej szyby – sterowane automatycznie, z czujnikiem
deszczu
Wyposażenie dodatkowe:
* Dodatkowo przyciemniane szyby – w tylnej części nadwozia:
* Pakiet przygotowujący do montażu haka holowniczego – doprowadzenie
wiązki elektrycznej do tylnego zderzaka, 220,00
ułatwiającej montaż haka
* Pakiet Winter:
- przednie fotele - podgrzewane, z regulacją temperatury,
- przednia szyba - podgrzewana (Quickclear),
- kierownica - podgrzewana,
- podgrzewana tylna kanapa (skrajne siedzenia)
Jesteśmy największą grupa dealerską w Polsce z 30 letnim doświadczeniem.
GRUPA PGD jest zdobywcą licznych nagród, między innymi: Dealer 10-lecia
wg Listy Top50 największych dealerów w Polsce. Posiadamy również
certyfikat "Rzetelna firma" który świadczy o profesjonalnym podejściu do
klienta.
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Chcąc zapewnić Państwu komfort i najwyższą jakość obsługi, oferujemy
załatwienie wszelkich spraw związanych z zakupem samochodu w jednym
miejscu. Dotyczy to zarówno: ubezpieczenia, finansowania, a także sprzedaży
Państwa używanego samochodu.
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