Oferta cenowa: OFERTA/2826/2019/05
Ofertę sporządzono dnia: 07.05.2019
Termin ważności oferty: 14.05.2019
przygotowana przez: Dawid Maryszczak

660 752 189
dmaryszczak@polmotors.wroc.pl
(DH) Kierownik sprzedaży
samochodów

Wybrany samochód:

FORD Focus 1.0 EcoBoost 125 KM, M6 Active 5DA

90 700,00

Wybrane elementy wyposażenia standardowego:
Bezpieczeństwo
*

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC) z układem kontroli trakcji (TA), układ wspomagania awaryjnego hamowania (EBA), układ ułatwiający ruszanie na
wzniesieniach (HSA), układ stabilzacji toru jazdy przyczepy (TSC)

*

Hamulec pokolizyjny

*

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

*

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

*

Poduszki powietrzne – poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu

*

Poduszki powietrzne – poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu

*

Pre-Collision Assist - system wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji z poprzedzającymi pojazdami, pieszymi lub rowerzystami (zawiera:
Forward Collision Warning, Dynamic Brake Support, Automated Emergency Braking)

*

Przednia szyba z dodatkową warstwą akustyczną

*

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)

*

System przypominający o zapięciu pasów dla wszystkich siedzeń

*

Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu

Technologie
*

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

*

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

*

Lusterko wsteczne - standardowe

*

System Auto-Start-Stop

*

Wybór trybu jazdy - Standardowy, Sportowy, Eco (z zawieszeniem adaptacyjnym dodatkowo: Komfortowy, Komfortowy Eco)

Systemy wspomagające kierowcę
*

Inteligentny ogranicznik prędkości

*

Komputer pokładowy

*

Lane Keeping Alert - system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu

*

Tempomat (dla wersji Trend opcja dostępna także w pakiecie Comfort 3 (AGEAD))

*

Układ kierowniczy - ze wspomaganiem elektrycznym (EPAS)

Sterowanie
*

Ford Power - przycisk rozrusznika (zawiera 2 kluczyki)

*

Hamulec postojowy - sterowany elektrycznie, z funkcją Auto Hold (dla wersji Trend opcja dostępna w pakiecie Comfort 3 (AGEAD))

*

Kierownica - 3-ramienna, wykończona skórą

*

Kolumna kierownicy - z regulacją pochylenia i odległości

*

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

*

Szyby – elektrycznie sterowane szyby przednich i tylnych drzwi, opuszczane i podnoszone jednym naciśnięciem przycisku, z czujnikami przeszkody, z funkcją

*

Uchwyt dźwigni zmiany biegów - wykończony skórą (dostępne tylko z manualną skrzynią biegów)

*

Wycieraczka tylnej szyby

*

Wycieraczki przedniej szyby – o zmiennej prędkości, z przerywaczem pracy, elektrycznie sterowane spryskiwacze

całkowitego otwierania i zamykania wszystkich szyb

Systemy audio i komunikacji
*

Radioodtwarzacz z SYNC 2.5 - kolorowy wyświetlacz 8", Applink 3.0, Apple CarPlay, Android Auto, zestaw głośnomówiący z Bluetooth, funkcja wzywania pomocy, 2x
USB, zdalne sterowanie na kierownicy, 6 głośników (ICFBV)

*

Wyświetlacz na tablicy zegarów - 4.2" monochromatyczny
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Klimatyzacja
*

Klimatyzacja - manualna

Wnętrze
*

Konsola centralna - Premium, z krótkim przesuwanym podłokietnikiem, otwartym schowkiem i 2 gniazdkami 12 V (opcja dostępna tylko do wersji ze skrzynią
automatyczną A8; zawiera elektryczny hamulec postojowy i sterowanie skrzynią biegów e-shifter)

*

Konsola centralna - Premium, z przesuwanym podłokietnikiem, schowkiem zamykanym roletką i gniazdkiem 12V (opcja dostępna tylko do wersji ze skrzynią manualną

*

Konsola dachowa - średniej długości, z lampkami LED w 1. i 2. rzędzie siedzeń

*

Podsufitka - w jasnej tonacji

M6, opcja dostępna w pakiecie Comfort 3 (AGEAD))

Fotele
*

Fotel kierowcy - ręczna regulacja pochylenia oparcia

*

Fotel kierowcy – ręczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego

*

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

*

Fotel pasażera - ręczna regulacja pochylenia oparcia

*

Fotel pasażera - ręczna regulacja położenia w 2. kierunkach (przód - tył)

*

Fotele - z tapicerką materiałową Activity w ciemnej tonacji, z niebieskimi przeszyciami (12CZH)

*

Przednie fotele - kieszenie na mapy na oparciach

*

Przednie fotele - styl sportowy

*

Tylna kanapa - oparcie składane w proporcji 60:40

Dywaniki podłogowe
*

Dywaniki podłogowe – z przodu, welurowe

Bagażnik
*

Bagażnik - gniazdko zasilania 12V (tylko dla wersji kombi)

*

Podłoga bagażnika - wykładzina standardowa

*

Półka zasłaniająca przestrzeń bagażową (tylko dla wersji 5-drzwiowej)

*

Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową (tylko dla wersji kombi)

Zabezpieczenia
*

Immobiliser (PATS)

*

Zamki drzwi - centralny zamek sterowany pilotem

Zawieszenie
*

Tylne zawieszenie - wielowahaczowe (standard:
1. dla wersji kombi
2. dla wersji 5-drzwiowej Trend Edition Business, ST-Line, ST-Line Business, Titanium, Titanium Business z silnikiem 2.0 EcoBlue
3. sla wersji 5-drzwiowej Active, Active Business, Vignale, ST2 i ST3 (wszystkie dostępne wersje silnikowe)

*

Zawieszenie - standardowe, ze zwiększonym prześwitem (+30mm przód, +34mm tył)

Obręcze kół
*

Obręcze kół ze stopów lekkich - 17" x 7", wzór 5-ramienny z wykończeniem Shadow Black/maszynowym, ogumienie 215/55 (D2YC1)

*

Zestaw do naprawy ogumienia

Stylizacja nadwozia i wnętrza
*

Dolna krata wlotu powietrza - w kolorze tworzywa

*

Emblemat Active - na przednich błotnikach

*

Górna krata wlotu powietrza - w kolorze tworzywa, w stylizacji Active

*

Listwa wzdłuż górnej linii szyb bocznych – w kolorze tworzywa

*

Listwy progowe i nakładki na błotniki - w stylizacji Active, nielakierowane

*

Nakładki na progi przednich drzwi - z aluminiowym wykończeniem, z logo 'Active'

*

Przednie światła przeciwmgielne - obramowanie w stylizacji Active

*

Reflektory - z tłem w kolorze czarnym

*

Relingi bagażnika dachowego – z wykończeniem w kolorze czarnym (tylko dla wersji kombi, w wersji Active i Active Business standard we wszystkich wersjach
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nadwozia)
*

Tylny spojler dachowy - lakierowany w kolorze nadwozia, ze światłem STOP

*

Układ wydechowy - podwójna końcówka, w sportowej stylizacji

*

Wewnętrzne klamki drzwi - z wykończeniem chromowanym

*

Zderzaki - w stylizacji Active

*

Zewnętrzne klamki drzwi - lakierowane w kolorze nadwozia

Oświetlenie zewnętrzne
*

Przednie światła przeciwmgielne LED, z funkcją doświelania zakrętów

*

Reflektory – halogenowe

*

Reflektory – światła do jazdy dziennej LED

*

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

*

Tylne światło przeciwmgielne

Kolory dachów
*

Dach lakierowany w kolorze nadwozia

Wybrane opcje montowane fabrycznie:
*

Fotele - z tapicerką materiałową Activity w ciemnej tonacji, z niebieskimi przeszyciami (12CZH)

0,00

*

Lakier zwykły Frozen White

0,00

Podsumowanie pojazd fabryczny
Rabat
Wartość oferty po rabacie

90 700,00
11 800,00
78 900,00

Doposażenie dodatkowe
Wartość pojazdu razem brutto

0,00

78 900,00

Inne

0,00

Wartość oferty brutto

78 900,00

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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