Oferta cenowa: OFERTA/4932/2018/03
Ofertę sporządzono dnia: 20.03.2018
Termin ważności oferty: 27.03.2018
przygotowana przez: Jarosław Piątek

kom: 605 842 567; 71/358 20 43
jpiatek@germaz.pl
(DH) Specjalista d/s sprzedaży
samochodów

Wybrany samochód:

FORD Kuga MCA 1.5 EcoBoost 150 KM, M6, FWD* Titanium Gold X 5D

118 760,00

Wybrane elementy wyposażenia standardowego:
Bagażnik
*

Gniazdko 12V w bagażniku

*

Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową – mocowana za 2. rzędem siedzeń

Bezpieczeństwo
*

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)1) – z układem poprawiającym stabilność na zakrętach (TVC)1), układem ułatwiającym ruszanie na wzniesieniach
(HSA)2) oraz systemem stabilizacji toru jazdy przyczepy1)

*

Elektryczny hamulec postojowy (dla wersji Trend opcja dostępna tylko z konsolą centralną Premium)

*

ISOFIX – system mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach w 2. rzędzie1)

*

Poduszki powietrzne – boczne kurtyny powietrzne chroniące osoby w 1. i 2. rzędzie siedzeń1)

*

Poduszki powietrzne – poduszka chroniąca kolana kierowcy1)

*

Poduszki powietrzne – poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu1)

*

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

*

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) 1)

*

System ABS 1) – z elektronicznym układem podziału siły hamowania (EBD) 1)

Elementy funkcjonalne nadwozia
*

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

*

Przednia szyba – podgrzewana (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy

*

Reflektory – halogenowe ze światłami do jazdy dziennej LED

*

Reflektory automatyczne – włączające się automatycznie w zależności od poziomu natężenia światła (zawierają: automatycznie sterowane wycieraczki z czujnikiem

*

Reflektory biksenonowe adaptacyjne – z samoczynną regulacją kąta ustawienia oraz systemem statycznych świateł doświetlających zakręty (zawierają światła do jazdy

deszczu, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne, funkcję wyłączania świateł z opóźnieniem)
dziennej LED oraz tylne światła częściowo w technologii LED. Dla wersji Titanium opcja dostępna w pakiecie Gold X; dla wersji ST-Line opcja w pakiecie Platinium X;
standard dla wersji Titanium i ST-Line z silnikiem benzynowym 2.0 EcoBoost 242 KM)
*

Spryskiwacze reflektorów

*

Wycieraczka tylnej szyby

*

Wycieraczki przedniej szyby – sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu (dla wersji Trend i Edition opcja dostępna tylko z: automatycznymi reflektorami,
systemem LKA)

Fotele
*

Fotel kierowcy – regulacja podparcia odcinka lędźwiowego (dla wersji Trend i Edition opcja dostępna także z tapicerką 0GA)

*

Fotel kierowcy – ręczna regulacja położenia w 6. kierunkach

*

Fotel pasażera – regulacja podparcia odcinka lędźwiowego (dla wersji Trend, Edition i Titanium opcja dostępna z tapicerką 0GA; dla wersji ST-Line opcja dostępna z
tapicerką 0GH)

*

Fotel pasażera – ręczna regulacja położenia w 6. kierunkach (dla wersji Trend i Edition opcja niedostępna z tapicerką skórzaną OGA)

*

Fotele – styl sportowy, tapicerka częściowo skórzana ciemna Groove/Salerno, fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia w 6. kierunkach, fotel pasażera z ręczną

*

Przednie fotele – podgrzewane, z regulacją temperatury

*

Tylna kanapa – składana, dzielona w proporcji 60:40, z regulacją pochylenia oparć

regulacją położenia w 4. kierunkach, ręczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy i pasażera, podłokietnik na środku tylnej kanapy (0GF)

Klimatyzacja
*

Klimatyzacja - dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC) (dla wersji Trend opcja zawiera konsolę centralną Premium; dla wersji Trend opcja
dostępna w pakiecie Amber X)

Komfort i funkcjonalność wnętrza
*

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

*

Konsola centralna - gniazdko 12V

*

Konsola centralna - gniazdko 12V z tyłu konsoli (niedostępne z gniazdkiem 230V)

*

Konsola centralna Premium – z podłokietnikiem, otwartym schowkiem, schowkiem na płyty CD (dla wersji Trend opcja dostępna w pakiecie Amber X)
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*

Lusterko wsteczne – automatycznie ściemniające się (dla wersji Trend i Edition opcja dostępna z automatycznymi reflektorami, systemem Lane Keeping Alert)

*

Oswietlenie wnętrza – oświetlenie wnęk na nogi z przodu

*

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

*

Oświetlenie wnętrza – lampki włączane otwarciem drzwi; lampki sufitowe LED z przodu i z tyłu ze ściemniaczem i opóźnionym wyłączaniem, lampki do czytania map z
przodu i z tyłu oraz regulacja jasności podświetlenia zegarów

*

Przycisk rozrusznika – Ford Power

*

Szyby – elektrycznie sterowane szyby przednich i tylnych drzwi - opuszczanie i podnoszenie jednym naciśnięciem przycisku, z czujnikami przeszkody, funkcja

*

Tempomat – zawiera układ regulowanego ograniczania prędkości (ASLD)

*

Wskaźnik sugerujący optymalny moment zmiany biegu – tylko z ręczną skrzynią biegów

całkowitego otwierania i zamykania wszystkich szyb

Obręcze kół i ogumienie
*

Obręcze kół ze stopów lekkich – 17", wzór 5x2-ramienny, ogumienie 235/55 (D2YDP)

*

Zestaw naprawczy ogumienia

Stylistyka i wygląd wnętrza
*

Dywaniki podłogowe – z przodu i z tyłu, welurowe

*

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

*

Kierownica – wykończona skórą

*

Kolumna kierownicy – z regulacją pochylenia i odległości

*

Nakładki na progi przednich drzwi – z emblematem 'Kuga'

*

Uchwyt dźwigni zmiany biegów – wykończony skórą

*

Wewnętrzne klamki drzwi – wykończenie aluminiowe

Stylistyka i wygląd zewnętrzny
*

Górna krata wlotu powietrza – lakierowana w kolorze srebrnym

*

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

*

Przednie światła przeciwmgielne

*

Szyby boczne - obramowanie w kolorze aluminium

Systemy audio i nawigacji
*

Radioodtwarzacz CD/MP3 z Ford SYNC 3 – kolorowy wyświetlacz dotykowy 8", zestaw głośnomówiący z Bluetooth® i rozbudowaną funkcją sterowania głosem w
języku polskim oraz funkcją wzywania pomocy, 6 głośników, gniazda: 2xUSB, zdalne sterowanie na kierownicy (dla wersji Trend opcja zawiera: klimatyzację
automatyczną dwustefową, konsolę centralną Premium (ICFAH) (dla wersji Trend opcja dostępna w pakiecie Amber X)

*

Wyświetlacz na tablicy zegarów - 4.2" kolorowy (level 3; do wersji Trend dostępny z: SYNC 3, inteligentnym tempomatem (ACC), Lane Keeping Alert lub napędem na
wszystkie koła (AWD))

Technologie
*

System Auto-Start-Stop

*

System zarządzania energią – inteligentne ładowanie akumulatora

Zabezpieczenia
*

Centralny zamek – sterowany pilotem

*

Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem elektronicznym (umożliwia otwarcie drzwi i uruchomienie pojazdu bez tradycyjnego kluczyka; zawiera 2 zespoły
kluczyka. Dla wersji ST-Line opcja dostępne także w pakiecie Platinium X)

Zawieszenie
*

Przód – zawieszenie niezależne z kolumnami McPhersona, stabilizator przechyłów

*

Tył – niezależne, wielowahaczowe z płaskim wahaczem ustalającym (Control Blade), stabilizator przechyłów

*

Pakiet Gold X - reflektory biksenonowe z samoczynną regulacją kąta ustawienia oraz systemem statycznych świateł doświetlających zakręty (standard z silnikiem
benzynowym 2.0 EcoBoost 242 KM); system nawigacji satelitarnej CD/MP3 z 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, 6 głośników, gniazda:
2xUSB, zdalne sterowanie na kierownicy, mapy Europy z widokiem 3D, menu tekstowe w języku polskim, komunikaty głosowe i menu tekstowe nawigacji w języku
polskim (ICFAN)); drzwi bagażnika zamykane/ otwierane elektrycznie i bezdotykowo z systemem KeyFree; relingi bagażnika dachowego z wykończeniem aluminiowym;
dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia
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Wybrane opcje montowane fabrycznie:
*

Autoalarm Thatcham – obwodowy i pojemnościowy (zawiera centralny zamek z dwuetapowym ryglowaniem)

*

Fotele – styl sportowy, tapicerka częściowo skórzana ciemna Groove/Salerno, fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia

650,00
0,00

w 6. kierunkach, fotel pasażera z ręczną regulacją położenia w 4. kierunkach, ręczna regulacja podparcia odcinka
lędźwiowego fotela kierowcy i pasażera, podłokietnik na środku tylnej kanapy (0GF)
*

Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem (dla wersji Trend opcja dostępna tylko z SYNC3; dla wersji Edition, ST-Line i

1 000,00

Vignale opcja dostępna także z systemem nawigacji ICFAR; dla wersji ST-Line i Vignale opcja dostępna także z systemem
nawigacji ICFAT)
*

Kierownica - podgrzewana

*

Koło zapasowe – dojazdowe (opcja niedostępna z systemem nagłośnienia Premium)

650,00

*

Lakier metalizowany specjalny Ruby Red

2 950,00

*

Pakiet Parking 2 – Active Park Assist (system wspomagający wykonanie manewrów parkowania równoległego i

2 250,00

400,00

prostopadłego oraz wyjazdu z równoległego miejsca parkingowego; zawiera czujniki parkowania z przodu i z tyłu),
elektrycznie składane lusterka boczne z lampkami oświetlającymi podłoże (AB1BP)

Podsumowanie pojazd fabryczny
Rabat
Wartość oferty po rabacie
Doposażenie dodatkowe
Wartość pojazdu razem brutto
Inne
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0,00

105 900,00
0,00

Wartość oferty brutto

www.germaz.pl

126 660,00
20 760,00
105 900,00
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