Oferta na auto demonstracyjne

Oferta cenowa: PODGLĄD

przygotowana przez:

Wiktor Marczewski

Jarosław Piątek

kom: 661420116; 71/3490143

kom: 605842567; 71/3582043

wmarczewski@germaz.pl

jpiatek@germaz.pl

(DH) Specjalista d/s sprzedaży

(DH) Zastępca Kierownika Sprzedaży Detalicznej

Wybrany samochód:

FORD Edge 2.0 TDCi 210 KM Twin-Turbo, PowerShift, AWD Sport 5-drzwiowy

205 000,00

Wybrane elementy wyposażenia standardowego:
Bagażnik

*

Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową

*

Siatka podłogowa do bagażnika – mocowana do zaczepów

Bezpieczeństwo

*

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

*

Elektryczny hamulec postojowy

*

Lane Keeping Alert 2) (zawiera: Lane Keeping Aid 2) (system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu), Glare-Free Auto High Beam 1) (system
automatycznego sterowania światłami drogowymi z funkcją zapobiegającą oślepianiu), Driver Alert 2) (system monitorowania koncentracji kierowcy))

*

Poduszki powietrzne – boczne kurtyny powietrzne chroniące osoby w 1. i 2. rzędzie siedzeń 1)

*

Poduszki powietrzne - poduszka kolanowa 1)

*

Poduszki powietrzne – poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu 1)

*

Poduszki powietrzne – poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu u1)

*

Pre-Collision Assist 1) - system wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji z poprzedzającymi pojazdami lub pieszymi (wykorzystuje
kamerę przednią systemu Lane Keeping Alert; zawiera: Forward Collision Warning, Distance Indicator, Advanced Emergency Braking)

*

System zapobiegający wywróceniu pojazdu (RSC) 1)

*

Traffic Sign Recognition z Intelligent Speed Limiter 2) - system rozpoznawania znaków drogowych z inteligentnym ogranicznikiem prędkości, bazującym na
rozpoznanych znakach ograniczenia prędkości

*

Układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach (HSA) 2)

Elementy funkcjonalne nadwozia

*

Czujniki parkowania – z przodu i z tyłu (standard z: Active Park Assist, Adaptive Cruise Control)

*

Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem

*

Przednia szyba – podgrzewana (Quickclear) z dodatkową warstwą akustyczną oraz filtrem przeciwsłonecznym IR, podgrzewane dysze spryskiwaczy (opcja
dostępna także w pakiecie Winter 1 (AB1CA))

*

Reflektory - halogenowe projekcyjne

*

Reflektory – światła do jazdy dziennej

*

Reflektory automatyczne z systemem automatycznego sterowania światłami drogowymi i funkcją zapobiegającą oślepianiu (Glare-Free Auto High Beam)

*

Szyby w przednich drzwiach - z dodatkową warstwą akustyczną (standard tylko z systemami audio/nawigacji Sony)

*

Tylne światła – w technologii LED

*

Wycieraczki przedniej szyby – sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu

Fotele

*

Fotel kierowcy – regulacja podparcia odcinka lędźwiowego

*

Fotel kierowcy – ręczna regulacja położenia w 4. kierunkach (góra-dół, przód-tył)

*

Fotel pasażera – ręczna regulacja położenia w 4. kierunkach (góra-dół, przód-tył)

*

Przednie fotele - podgrzewane, z regulacją temperatury (dla wersji Trend opcja dostępna także w pakiecie Winter 1 (AB1CA))

*

Przednie fotele – styl sportowy

*

Tylna kanapa – składana na płasko, dzielona w proporcji 60:40

Klimatyzacja

*

Dodatkowa nagrzewnica – elektryczna (PTC)

*

Klimatyzacja - dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC)

Komfort i funkcjonalność wnętrza

*

Active Noise Control - system aktywnej redukcji hałasu

*

Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem elektronicznym oraz drzwi bagażnika zamykane/ otwierane elektrycznie i bezdotykowo

*

Ford MyKey® – funkcja programowania i przypisania do kluczyka ograniczenia: prędkości maksymalnej i maksymalnej głośności systemu audio oraz
możliwość zablokowania deaktywacji systemów wspomagających bezpieczeństwo

*

Ford Power - przycisk rozrusznika

*

Konsola centralna - gniazdko 230V
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*

Konsola centralna - z podłokietnikiem, schowkiem i uchwytami na kubki

*

Konsola sufitowa - ze schowkiem na okulary

*

Lusterko wsteczne – ściemniające się automatycznie

*

Oświetlenie wnętrza - diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia (w wybranym kolorze z 7. dostępnych)

*

Szyby po stronie kierowcy i pasażera - z dodatkową warstwą akustyczną (standard tylko z systemami audio/ nawigacji Sony)

*

Szyby - elektrycznie sterowane szyby przednich i tylnych drzwi, opuszczane i podnoszone jednym naciśnięciem przycisku, z czujnikami przeszkody, z
funkcją całkowitego otwierania i zamykania wszystkich szyb

*

Tempomat z Intelligent Speed Limiter

Obręcze kół i ogumienie

*

Koło zapasowe dojazdowe "mini" – z obręczą stalową 17"

*

Obręcze kół ze stopów lekkich - 20", wzór 5x2-ramienny, lakierowane w kolorze czarnym, ogumienie 255/45 (D2FAK)

Stylistyka i wygląd wnętrza

*

Dywaniki podłogowe – welurowe, o podwyższonej jakości, w 1. i 2. rzędzie foteli

*

Kierownica - manetki do zmiany biegów (standard tylko ze skrzynią automatyczną: PowerShift lub hydrokinetyczną)

*

Kierownica - podgrzewana (opcja dostępna także w pakiecie Winter 1 (AB1CA))

*

Kierownica - wykończona skórą

*

Nakładki na progi przednich drzwi - z tworzywa, ze wstawką w kolorze aluminium, z podświetlanym napisem 'EDGE"

Stylistyka i wygląd zewnętrzny

*

Dodatkowo przyciemniane szyby – w tylnej części nadwozia

*

Dolny pas zderzaka przedniego i tylnego - w sportowej stylizacji, lakierowany w kolorze nadwozia

*

Górna krata wlotu powietrza – lakierowana w kolorze czarnym, z chromowanymi listwami i chromowanym obramowaniem

*

Listwy progowe - lakierowane w kolorze nadwozia

*

Lusterka boczne – sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie, obudowy lakierowane w kolorze nadwozia, ze zintegrowanymi kierunkowskazami i lampkami
oświetlającymi podłoże

*

Przednie światła przeciwmgielne

*

Tylny spojler - lakierowany w kolorze nadwozia

*

Układ wydechowy - 2 końcówki z polerowanej stali nierdzewnej

Systemy audio i nawigacji

*

System nawigacji satelitarnej Sony CD/SD z DAB+ i Ford SYNC 3 – kolorowy wyświetlacz dotykowy 8", AppLink, TMC (informacja o ruchu drogowym), zestaw
głośnomówiący z Bluetooth® i rozbudowaną funkcją sterowania głosem w języku polskim oraz funkcją wzywania pomocy, system nagłośnienia Premium (12 głośników
Sony w tym subwoofer), gniazda: 2xUSB, zdalne sterowanie na kierownicy, mapy Europy z widokiem 3D, menu tekstowe i komunikaty głosowe nawigacji w języku
polskim) (opcja dostępna także w pakiecie X (AB1DE)) (ICFCA)

*

Wyświetlacz na tablicy zegarów - 10.1" kolorowy, wielofunkcyjny (level 3)

Układ kierowniczy

*

Układ kierowniczy - adaptacyjny (opcja niedostępna z kolumną kierownicy z elektryczną regulacją i pamięcią położenia)

Zabezpieczenia

*

System elektrycznej blokady tylnych drzwi, uniemożliwiający otwarcie od środka przez dzieci

Zawieszenie

* Zawieszenie – sportowe
Wybrane opcje montowane fabrycznie:
*

Adaptive Cruise Control - inteligentny tempomat (opcja zawiera czujniki parkowania z przodu i z tyłu)

1 050,00

*

Autoalarm - obwodowy i pojemnościowy (zawiera dwuetapowe ryglowanie zamków)

1 200,00

Blind Spot Information (BLIS) z Cross Traffic Alert (CTA) - system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach z
funkcją ostrzegania o pojazdach nadjeżdżających z prawej lub lewej strony, podczas manewru wyjazdu tyłem z miejsca
parkingowego (zawiera lusterko kierowcy ściemniające się automatycznie)

2 100,00

Kamera parkowania z przodu - z szerokim kątem widzenia (dla wersji Titanium opcja wymaga zamówienia systemu
nawigacji satelitarnej Sony CD/SD z DAB+ i Ford SYNC 3 (ICFCA) lub pakietu X (AB1DE))

1 800,00

*

*

*

Lakier metalizowany specjalny White Platinum

*

Pakiet X (AB1DE) + Pakiet Luxury (AB1CF)
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Podsumowanie pojazd fabryczny
Rabat
Wartość oferty po rabacie
Doposażenie dodatkowe
Wartość pojazdu razem brutto
Inne

Wartość oferty brutto

235 800,00
27 800,00
208 000,00
0,00

208 000,00
0,00

208 000,00

