Oferta cenowa: OFERTA/9731/2018/06
Ofertę sporządzono dnia: 2018-06-26
Termin ważności oferty: 2018-07-03
przygotowana przez: Wiktor Rydzewski

(DH) Specjalista d/s sprzedaży
samochodów

Wybrany samochód:

FORD C-MAX 1.6 Ti-VCT 125 KM, M5 Titanium Grand

89 780,00

Wybrane elementy wyposażenia standardowego:
Bagażnik
*

Gniazdko zasilania 12V w bagażniku (standard dla wersji Grand C-MAX, opcja dla wersji C-MAX)

*

Półka nad przestrzenią bagażową (tylko C-MAX)

*

Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową – za drugim rzędem siedzeń (tylko Grand C-MAX)

Bezpieczeństwo i systemy wspomagające kierowcę
*

Active City Stop (ACS) - system zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach; aktywny do prędkości max. 50 km/h (opcja niedostępna z: przednią szybą z filtrem
przeciwsłonecznym, silnikiem benzynowym 1.6 Ti-VCT 85 KM; opcja dostępna w pakietach: Driver Assistance 1 (AB1BE), Premium (AB1BU))

*

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC) 1) (zawiera: układ kontroli trakcji (TA) 1) , układ wspomagania awaryjnego hamowania (EBA) 1), układ poprawiający
stabilność na zakrętach (TVC)) 1)

*

Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS) 1)

*

ISOFIX - system mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych fotelach w 2. rzędzie

*

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

*

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

*

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

*

System elektrycznej blokady tylnych drzwi - uniemożliwiający otwarcie od środka przez dzieci (standard w wersjach: Grand C-MAX: Trend, Edition i Titanium oraz

*

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

*

Układ ułatwiajacy ruszanie na wzniesieniach (HSA) 2)

C-MAX Titanium)

Elementy funkcjonalne nadwozia
*

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

*

Reflektory – światła do jazdy dziennej w technologii LED (dostępne także w pakiecie Design 1 (AB1BG). Dla wersji Trend dostępne także w pakiecie Design 2 (AB1BH))

*

Reflektory automatyczne – włączające się automatycznie w zależności od poziomu natężenia światła (zawierają: automatycznie sterowane wycieraczki z czujnikiem
deszczu, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne, funkcję wyłączania świateł z opóźnieniem oraz przednie światła przeciwmgielne; do wersji Edition dostępne
także z adaptacyjnymi reflektorami biksenonowymi)

*

Wycieraczki przedniej szyby – sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu (dostępne tylko z: automatycznymi reflektorami)

Fotele
*

Fotel kierowcy – regulacja podparcia odcinka lędźwiowego

*

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

*

Fotel pasażera z przodu – ręczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego

*

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

*

Fotele w 2. rzędzie – 3 niezależne fotele, z regulacją położenia zagłówków w płaszczyźnie góra-dół, niezależnie składane na płasko w proporcji: 40:20:40; z regulacją
położenia w płaszczyźnie przód-tył oraz z regulacją pochylenia oparć. W przypadku zamówienia 3. rzędu foteli 2. rząd posiada funkcję ułatwiającą wsiadanie odchylanie oparć i przesuwanie skrajnych foteli (tylko Grand C-MAX)

*

Fotele w 2. rzędzie - 3 niezależne fotele, z regulacją położenia zagłówków w płaszczyźnie góra-dół, niezależnie składane na płasko w proporcji: 40:20:40 z możliwością
całkowitego wymontowania (tylko C-MAX)

*

Przednie fotele - regulacja położenia zagłówków w płaszczyźnie góra - dół

*

Przednie fotele - styl komfortowy

Klimatyzacja
*

Klimatyzacja - dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC) (w wersjach: Trend i Edition zawiera konsolę centralną Premium z nawiewami na 2. rząd
foteli; standard z silnikami 1.5 EcoBoost 150 i 182 KM ze skrzynią automatyczną; dostępne w pakiecie Comfort 1 (AB1BJ))

Komfort i funkcjonalność wnętrza
*

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

*

Komputer pokładowy - informujący o: zużyciu paliwa, przebytym dystansie, średniej prędkości, zasięgu oraz temperaturze zewnętrznej (ze skrzynią manualną
dodatkowo system EcoMode)
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*

Konsola centralna - gniazdko 12V

*

Konsola centralna Premium – z przesuwanym podłokietnikiem, otwartym schowkiem, schowkiem na płyty CD, gniazdem USB, dodatkowym gniazdkiem 12V, nawiewami
na 2. rząd foteli (do wersji Trend i Edition dostępne z: klimatyzacją automatyczną, silnikami benzynowymi 1.5 EcoBoost: 150 KM i 182 KM ze skrzynią automatyczną
oraz w w pakiecie Comfort 1 (AB1BJ))

*

Konsola dachowa przełużona – ze schowkiem formatu A5, schowkiem na okulary oraz lusterkiem do obserwowania dzieci (niedostępne w kombinacji z dachem
panoramicznym)

*

Lusterko wsteczne – automatycznie ściemniające się (dostępne tylko z: reflektorami automatycznymi, dachem panoramicznym lub Lane Keeping Alert)

*

Oświetlenie wnętrza - lampki LED z przodu i z tyłu (niedostępne z dachem panoramicznym; opcja dostępna także w pakiecie Family (AB1BA))

*

Oświetlenie wnętrza – lampki włączane otwarciem drzwi; lampki sufitowe LED ze ściemniaczem i opóźnionym wyłączaniem z elementami nastrojowego oświetlenia,

*

Schowek przed pasażerem - z podświetleniem

*

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

lampki oświetlające wnęki na nogi z przodu, lampki w przedziale bagażowym

całkowitego otwierania i zamykania wszystkich szyb (do wersji C-MAX Trend dostępne z elektrycznie składanymi lusterkami; standard dodatkowo w wersji Grand
C-MAX Trend)
*

Tempomat – zawiera regulowany ogranicznik prędkości (ASLD) (dostępne także z manetkami do zmiany biegów oraz dla wersji Titanium w pakiecie Premium (AB1BU))

*

Wyświetlacz systemu audio/nawigacji i na tablicy zegarów – z regulacją jasności podświetlenia (do wersji Trend dostępne z przednimi światłami przeciwmgielnymi)

Obręcze kół i ogumienie
*

Obręcze kół ze stopów lekkich - 16"x7", wzór 10-ramienny, ogumienie 215/55 (Grand C-MAX z silnikiem 1.6 Ti-VCT - 205/55/16) (D2XDC) 1)

*

Stalowe obręcze kół - 16"x6.5", z kołpakami o wzorze 11-ramiennym 'Aero', ogumienie 205/55 (dostępne tylko z silnikiem wysokoprężnym 1.5 TDCi ECOnetic)

*

Zestaw naprawczy ogumienia

Stylistyka i wygląd wnętrza
*

Dywaniki podłogowe w 2. rzędzie foteli – welurowe (opcja dostępna w pakiecie Comfort 1 (AB1BJ))

*

Dywaniki podłogowe z przodu – welurowe z logo Ford

*

Kierownica – 4-ramienna, wykończona skórą

*

Kolumna kierownicy – z regulacją pochylenia i odległości

*

Nakładki na progi z przodu - z tworzywa sztucznego z logo 'Ford'

*

Uchwyt dźwigni zmiany biegów – wykończony skórą

Stylistyka i wygląd zewnętrzny
*

Drzwi tylne boczne – przesuwne (tylko Grand C-MAX)

*

Listwa wzdłuż dolnej linii szyb bocznych – w kolorze polerowanego aluminium

*

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

*

Przednie światła przeciwmgielne - z chromowanym wykończeniem

*

Przednie światła przeciwmgielne (zawierają regulację jasności podświetlenia deski rozdzielczej; do wersji Trend dostępne także w pakietach: Design 1 (AB1BG), Design
2 (AB1BH), Driver Assistance 1 (AB1BE), z automatycznymi reflektorami)

Systemy audio i nawigacji
*

Radioodtwarzacz CD/MP3 z Ford SYNC 3 – kolorowy wyświetlacz dotykowy 8", 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 (ICFBA)

*

Wyświetlacz na tablicy zegarów - 4.2" kolorowy

Technologie
*

Ford Eco Mode – system informujący kierowcę o ekonomice jazdy

Układ kierowniczy
*

Układ kierowniczy – ze wspomaganiem elektrycznym (EPAS)

Zabezpieczenia
*

Centralny zamek – sterowany pilotem

Zawieszenie
*

Tył - niezależne, wielowahaczowe z wahaczem ustalającym Control Blade, stabilizator przechyłów.
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Wybrane opcje montowane fabrycznie:
*

Fotele w 3. rzędzie – 2 niezależne fotele, z regulacją położenia zagłówków w płaszczyźnie góra-dół, niezależnie składane

2 900,00

na płasko, z 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa, z systemem przypominającym o konieczności zapięcia pasów dla
wszystkich foteli (tylko Grand C-MAX)
*

Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem

*

Koło zapasowe – dojazdowe

*

Lakier metalizowany Caribou Brown

1 000,00
250,00
2 450,00

*

Tapicerka Groove Charcoal Grey Europe

*

Pakiet Family - zintegrowane rolety przeciwsłoneczne w tylnych drzwiach, lampki LED z przodu i z tyłu, składane blaty

0,00
850,00

stolików z tyłu oparć przednich foteli, gniazdko 230V/150W (tylko wersja Titanium), konsola centralna rozbudowana (tylko
wersja Trend) (niedostępne w kombinacji z pakietem Comfort 2 (AB1BK); pakietem Comfort 1 (AB1BJ)) (AB1BA)
*

Pakiet Premium - reflektory biksenonowe adaptacyjne (z samoczynną regulacją kąta ustawienia i spryskiwaczami oraz z

7 400,00

systemem statycznych świateł doświetlających zakręty), Active Park Assist (system wspomagający wykonanie manewrów
parkowania równoległego i prostopadłego oraz wyjazdu z równoległego miejsca parkingowego; zawiera czujniki
parkowania z przodu i z tyłu oraz elektrycznie składane lusterka), drzwi bagażnika zamykane/ otwierane elektrycznie i
bezdotykowo, dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia (AB1BU)
*

Pakiet Winter 2 – podgrzewana przednia szyba Quickclear, podgrzewane dysze spryskiwaczy, podgrzewane przednie

1 750,00

fotele, podgrzewana kierownica (AB1BC)

Podsumowanie pojazd fabryczny
Rabat
Wartość oferty po rabacie

106 380,00
0,00
106 380,00

Doposażenie dodatkowe
Wartość pojazdu razem brutto

0,00

106 380,00

Inne

0,00

Wartość oferty brutto

106 380,00

Administratorem Państwa danych osobowych będzie firma Ford Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7, kod pocztowy: 02-677 (dalej: "My").
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe podane w niniejszym formularzu, zebrane w związku z zakupem i serwisowaniem pojazdu marki Ford oraz korzystaniem przez Państwa z
innych produktów i usług marki Ford, w celach związanych z zawarciem i wykonaniem zawartych przez Państwa umów z podmiotami w sieci autoryzowanych dealerów i serwisów Ford oraz
z grupy kapitałowej Ford a także z wypełnieniem ciążących na nas obowiązków prawnych, w celach wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów (w tym w
szczególności w celu przeprowadzenia badania poziomu satysfakcji klienta oraz ochrony roszczeń) oraz, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody, dla celów marketingu produktów i
usług marki Ford, które będziemy się starali dopasować do Państwa potrzeb (oferty profilowane).
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw zostały zawarte w naszej Polityce Prywatności dostępnej
www.ford.pl/informacje/polityka-prywatnosci.
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