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 Fiesta 1.0 EcoBoost 100 KM (z ASS), M6 Titanium 5-drzwiowy

63 550,00

Wybrane elementy wyposażenia standardowego:
Bagażnik

*

Oświetlenie przestrzeni bagażowej

*

Wyjmowana półka pod tylną szybą

Bezpieczeństwo i elementy wspomagające kierowcę

*

Boczne kurtyny powietrzne chroniące osoby w 1. i 2. rzędzie siedzeń

*

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)

*

Funkcja wzywania pomocy - automatyczne nawiązanie połączenia i przekazanie informacji pod nr 112 o miejscu wypadku w momencie odpalenia poduszek
powietrznych

*

ISOFIX z top-tether - system bezpiecznego mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach w 2. rzędzie

*

Lane Keeping Alert 2) (zawiera: Lane Keeping Aid 2) (system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu), Driver Alert 2) (system monitorowania
koncentracji kierowcy)

*

Poduszki powietrzne – poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu

*

Poduszki powietrzne – poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu

*

Regulowany ogranicznik prędkości (ASLD)

*

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)

*

System ABS z elektronicznym układem podziału siły hamowania (EBD) oraz układem wspomagania awaryjnego hamowania (EBA)

*

Układ ułatwiajacy ruszanie na wzniesieniach (HSA)

*

Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera

Elementy funkcjonalne

*

Ford EasyFuel - system bezkorkowego wlewu paliwa, zapobiegający zatankowaniu niewłaściwego rodzaju paliwa

*

Reflektory – automatyczne, z czujnikiem zmierzchu

*

Reflektory – halogenowe projekcyjne, ze światłami do jazdy dziennej w technologii LED (zawierają tylne światła częściowo w technologii LED)

*

Wycieraczka tylnej szyby – ze spryskiwaczem

*

Wycieraczki przedniej szyby – z przerywaczem pracy ze zmiennym interwałem

Fotele

*

Fotel kierowcy – ręczna regulacja położenia w płaszczyznach: przód – tył oraz góra – dół

*

Fotel kierowcy – regulacja podparcia odcinka lędźwiowego (opcja dostępna w pakiecie Comfort 2 (AB1BL))

*

Kieszenie na mapy – z tyłu oparć przednich foteli

*

Przedni fotel pasażera – ręczna regulacja położenia w płaszczyźnie przód – tył

*

Przednie fotele – z tapicerką materiałową Flow, styl sportowy (3JZZH)

*

Przednie fotele – z zagłówkami regulowanymi w 2 kierunkach

*

Tylna kanapa – składane oparcie, dzielone w proporcji 60:40; siedzisko kanapy mocowane na stałe

*

Tylna kanapa – trzeci zagłówek na środku

Klimatyzacja

*

Klimatyzacja manualna (dla wersji Trend opcja dostępna w pakiecie Cool&Sound 1 (AB1BH); standard dla wersji Trend ze skrzynią automatyczną)

Komfort i funkcjonalność wnętrza

*

Centralna konsola – z podłokietnikiem i schowkiem (dla wersji Trend, SYNC Edition i ST-Line opcja dostępna w pakiecie Comfort 2 (AB1BL))

*

Ford MyKey®– funkcja programowania i przypisania do kluczyka ograniczenia: prędkości maksymalnej i maksymalnej głośności systemu audio oraz możliwość
zablokowania deaktywacji systemów wspomagających bezpieczeństwo (dla wersji Trend standard w połączeniu z fabrycznym systemem audio lub nawigacji satelitarnej)

*

Komputer pokładowy

*

Oświetlenie wnętrza – z opóźnionym wygaszaniem

*

Pakiet Ambient Lighting – nastrojowe oświetlenie wnętrza diodami LED

*

Szyby - elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi, szyba kierowcy opuszczana i podnoszona jednym naciśnięciem przycisku
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Obręcze kół i ogumienie

*

Obręcze kół ze stopów lekkich – 16", wzór 10-ramienny, ogumienie 195/55 (D2XC1)

*

Zestaw do naprawy ogumienia (standard z systemem nagłośnienia B&O Play)

Stylistyka i wygląd wnętrza

*

Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu z przeszyciami w kolorze Metal Grey (standard także z pakietem Design 12 (A2TAP))

*

Kierownica – 3-ramienna, wykończona skórą (standard ze skrzynią automatyczną)

*

Podsufitka - materiałowa, w jasnej tonacji

*

Uchwyt dźwigni zmiany biegów – wykończony skórą (opcja wymaga zamówienia kierownicy wykończonej skórą; standard ze skrzynią automatyczną)

Stylistyka i wygląd zewnętrzny

*

Dach lakierowany w kolorze nadwozia

*

Górna krata wlotu powietrza – z poziomymi listwami z chromowanym wykończeniem oraz chromowanym obramowaniem

*

Klamki drzwi – lakierowane w kolorze nadwozia

*

Listwa wzdłuż dolnej linii szyb bocznych – w kolorze polerowanego aluminium

*

Lusterka boczne – sterowane i podgrzewane elektrycznie, z kierunkowskazami, obudowy lakierowane w kolorze nadwozia

*

Przednie światła przeciwmgielne – z obudowami w kolorze czarnym

*

Przednie światła przeciwmgielne (opcja dostępna także w pakiecie Design Trend (AB1AG))

*

Tylny spojler – lakierowany w kolorze nadwozia

Systemy audio i nawigacji

*

Radioodtwarzacz z Ford SYNC 3 – kolorowy wyświetlacz dotykowy 6.5", AppLink, zestaw głośnomówiący z Bluetooth® i rozbudowaną funkcją sterowania głosem
w języku polskim oraz funkcją wzywania pomocy, 6 głośników, gniazda: 2xUSB, zdalne sterowanie na kierownicy (ICFAD)

*

Wyświetlacz na tablicy zegarów - 4.2" monochromatyczny

Układ kierowniczy

*

Kolumna kierownicy – z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach

Zabezpieczenia

*

Centralny zamek (zawiera 2 składane kluczyki ze zdalnym sterowaniem)

*

System przypominający o konieczności zapięcia pasów dla wszystkich siedzeń

Zawieszenie

* Zawieszenie – standardowe
Wybrane opcje montowane fabrycznie:
*

*

Dach panoramiczny – otwierany elektrycznie, z filtrem przeciwsłonecznym IR (opcja niedostępna z kołem zapasowym;
opcja zawiera regulację położenia fotela pasażera w płaszczyznach: przód – tył, góra – dół)

3 350,00

Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem (opcja zawiera czujniki parkowania z tyłu; dla wersji Trend opcja dostępna tylko w
połączeniu z systemem audio; dla wersji SYNC Edition, Titanium i Vignale opcja dostępna także w pakiecie Driver

1 150,00

Assistance 1 (AB1D1))
*
*
*

*

*

Lakier metalizowany specjalny Blue Wave
Tapicerka materiałowa ciemna Flow
Pakiet Comfort 1 – podgrzewana przednia szyba, podgrzewane przednie fotele, podgrzewane dysze spryskiwaczy
(AB1BE)
Pakiet Comfort 5 – wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu; automatycznie
ściemniające się lusterko wsteczne, dwutonowy klakson (ABSAB)
Pakiet Cool & Sound 4 – klimatyzacja automatyczna z elektroniczną regulacją temperatury (EATC), radioodtwarzacz z
Ford SYNC 3 (kolorowy wyświetlacz dotykowy 8", AppLink, zestaw głośnomówiący z Bluetooth® i rozbudowaną funkcją

2 400,00
0,00
600,00
600,00
1 100,00

sterowania głosem w języku polskim oraz funkcją wzywania pomocy, 7 głośników, gniazda: 2xUSB, zdalne sterowanie na
kierownicy (ICFAF)) (AB1BN)
*

Pakiet Design 6 – 16" obręcze kół ze stopów lekkich, wzór 8-ramienny, z wykończeniem maszynowym / Shadow Black,
ogumienie 195/55 (D2XCH), nakładki na progi przednich drzwi, ze stali nierdzewnej, z logo Ford; dodatkowo
przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia (AB1AV)
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Podsumowanie pojazd fabryczny
Rabat
Wartość oferty po rabacie
Doposażenie dodatkowe
Wartość pojazdu razem brutto
Inne

Wartość oferty brutto

73 450,00
13 450,00
60 000,00
0,00

60 000,00
0,00

60 000,00

