Oferta cenowa: PODGLĄD
Ofertę sporządzono dnia: 2018-01-15
Termin ważności oferty: 2018-01-22
przygotowana przez: Wiktor Marczewski

kom: 661420116; 71/3490143
wmarczewski@germaz.pl
(DH) Specjalista d/s sprzedaży
samochodów

Wybrany samochód:

FORD Mustang 5.0 Ti-VCT V8 421 KM, A6 Mustang GT Fastback

192 000,00

Wybrane elementy wyposażenia standardowego:
Bezpieczeństwo
*

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC) 1) (zawiera: układ kontroli trakcji (TA) 1) , układ wspomagania awaryjnego hamowania (EBA) 1))

*

Ford Active Glove Box - system aktywnej ochrony kolan pasażera siedzącego z przodu

*

Poduszki powietrzne – boczne kurtyny powietrzne chroniące osoby w 1. i 2. rzędzie siedzeń (dostępne tylko do wersji Fastback)

*

Poduszki powietrzne - poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu, poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, poduszka kolanowa dla kierowcy

*

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) 1)

*

Układ ułatwiajacy ruszanie na wzniesieniach (HSA) 2)

Elementy funkcjonalne nadwozia
*

Reflektory automatyczne – włączające się automatycznie w zależności od poziomu natężenia światła

*

Reflektory ksenonowe - z manualną regulacją poziomu świecenia

*

Światła do jazdy dziennej - zintegrowane ze światłami przeciwmgielnymi

Fotele
*

Przednie fotele - elektryczna regulacja położenia w 6. kierunkach (niedostępne z fotelami Recaro)

*

Przednie fotele – styl sportowy

*

Tylna kanapa – ze składanym oparciem, dzielonym w proporcji 50:50 (dostępne tylko do wersji Fastback)

Klimatyzacja
*

Klimatyzacja - dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC)

Komfort i funkcjonalność wnętrza
*

Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem elektronicznym (umożliwia otwarcie drzwi i uruchomienie pojazdu bez tradycyjnego kluczyka; zawiera: przycisk

*

Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem

rozrusznika Ford Power)
*

Lusterko wsteczne – ściemniające się automatycznie

*

Oświetlenie wnętrza - diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia (w wybranym kolorze)

*

Szyby - elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi, opuszczane i podnoszone jednym naciśnięciem przycisku, z czujnikami przeszkody, z funkcją całkowitego
otwierania i zamykania wszystkich szyb (tylko do wersji Fastback)

*

Szyby - elektrycznie sterowane szyby tylnych drzwi (dostępne tylko do wersji Convertible)

*

Tempomat

Obręcze kół i ogumienie
*

Obręcze kół ze stopów lekkich - 19" x 9, wzór 10-ramienny Premium, z wykończeniem 'Gloss Black', ogumienie z przodu: 255/40/19; ogumienie z tyłu: 275/40/19
(D2GBT)

*

Zestaw naprawczy ogumienia

Stylistyka i wygląd wnętrza
*

Dywaniki podłogowe – welurowe, z przodu

*

Kierownica - manetki do zmiany biegów (dostępne tylko ze skrzynią automatyczną)

*

Kierownica - wykończona skórą

*

Nakładki na progi przednich drzwi - z podświetlanym napisem 'Mustang', w kolorze wybranym dla nastrojowego oświetlenia

Stylistyka i wygląd zewnętrzny
*

Dach materiałowy - składany elektrycznie (tylko wersja Convertible)

*

Dolna krata wlotu powietrza - ze spojlerem w stylizacji GT

*

Górna krata wlotu powietrza - w stylizacji GT

*

Lusterka boczne - sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie, obudowy lakierowane w kolorze nadwozia, ze zintegrowanymi kierunkowskazami i lampkami
oświetlającymi podłoże z projekcją logo 'Mustang'

*

Tylny zderzak - z dyfuzorem lakierowanym w kolorze nadwozia
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*

Układ wydechowy - 2 końcówki z wykończeniem chromowanym

Systemy audio i nawigacji
*

Radioodtwarzacz CD/MP3 z DAB+ i Ford SYNC 3 – kolorowy wyświetlacz dotykowy 8", zestaw głośnomówiący z Bluetooth® i rozbudowaną funkcją sterowania głosem
w języku polskim oraz funkcją wzywania pomocy, 9 głośników, gniazda: 2xUSB, zdalne sterowanie na kierownicy (IEVAL)

Technologie
*

Drive mode - system wyboru trybu jazdy: Normalny, Sportowy, Torowy, Śnieg/mokra nawierzchnia

*

Ford Easy Fuel - system bezkorkowego wlewu paliwa, zapobiegający zatankowaniu niewłaściwego rodzaju paliwa

*

Launch control - program maksymalnego przyspieszenia ze startu (tylko do skrzyni manualnej)

*

Line lock - system elektronicznej blokady przednich hamulców (niezależnie od tylnych; tylko do skrzyni manualnej)

*

MyKey® (z możliwością deaktywacji Track Apps)

*

Track Apps - informacja na wyświetlaczu między zegarami o: sile odśrodkowej w zakręcie, czasie przyspieszenia do 48, 97 i 161 km/h, drodze hamowania do 0 z 97
km/h lub 161 km/h

Układ hamulcowy
*

Przód - Brembo TM, tarcze wentylowane 380x34 mm, z 6-tłoczkowymi zaciskami

*

Tył - tarcze wentylowane 330x25 mm

Układ kierowniczy
*

Układ kierowniczy - system wyboru trybu wspomagania: Normal, Komfort, Sport

Zabezpieczenia
*

Autoalarm – obwodowy

*

Zamki drzwi - centralny zamek z podwójnym ryglowaniem, sterowany pilotem

Zawieszenie
*

K-Brace - dolna rozpórka przedniego zawieszenia

*

Przednie zawieszenie - wzmocnione sprężyny

*

Tylne zawieszenie - niezależne

*

Wzmocnione tylne stabilizatory przechyłów nadwozia

Wybrane opcje montowane fabrycznie:
*

Autoalarm – Thatcham, obwodowy i pojemnościowy

*

Lakier zwykły Oxford White

1 500,00

*

Pakiet Premium - 19" obręcze kół ze stopów lekkich, wzór 10-ramienny Premium, z wykończeniem 'Luster Nickel'; skóra

0,00
10 600,00

perforowana Lux Ebony z przeszyciami Black/Grey (C3D), system nawigacji satelitarnej CD/SD z DAB+ i Ford SYNC 3
(kolorowy wyświetlacz dotykowy 8", TMC, zestaw głośnomówiący z Bluetooth® i rozbudowaną funkcją sterowania głosem
w języku polskim oraz funkcją wzywania pomocy, system nagłośnienia 'Shaker TM Pro' (12 głośników wysokiej jakości, w
tym subwoofer; wzmacniacz 390W), gniazda: 2xUSB, zdalne sterowanie na kierownicy, mapy Europy z widokiem 3D,
menu tekstowe i komunikaty głosowe nawigacji w języku polskim (HKCAB)), przednie fotele podgrzewane i wentylowane,
czujniki parkowania z tyłu oraz dla wersji Fastback obramowanie szyb bocznych w kolorze chromu (pakiet niedostępny z
fotelami Recaro) (AACBV) 1)

Podsumowanie pojazd fabryczny
Rabat
Wartość oferty po rabacie
Doposażenie dodatkowe
Wartość pojazdu razem brutto
Inne
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Wartość oferty brutto
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