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NABÍDKA VOZU
2019
Zákazník:

Referenční vůz, v provozu od 1/2018, najeto cca: 20 500km, předepsaný servis po ujetých 20
000km proveden
V ceně vozu je záruka 5 let s limitem 120 000km, do 1/2023

ECOSPORT Titanium 5dv. 1.0 EcoBoost 92kW/125k
konfigurace: 93772/416731

Motor:

1.0 EcoBoost SCTi 92kW/125k

Barva:

Modrá Lightning

Karosérie:

SUV

Čalounění:

Groove/Salerno - cerna Ebony

Č. karosérie:

Objednávka:

Převodovka:

manuální, 6 stupňů

Palivo:

benzin

Pohon kol:

přední

Základní cena:

Bez DPH

Včetně DPH

427 264,46

516 990,00 Kč

Standardní výbava
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•

•

..
Auto Stop/Start (součástí všech
motorizací).
Bez My Colour - lakování střechy, A a
C sloupků, horních rámů dveří,
zadního spojleru a krytů vnějších
zpětných zrcátek v barvě karoserie.
Čelní sklo s akustickou fólií.
Elektrické dětské pojistky zadních dveří
a oken.
Funkce MyKey - možnost nastavení
vybraných omezení pro jeden z klíčů
dálkového ovládání.
ISOFIX úchyty krajních zadních
sedadel pro dětské sedačky.
Klimatizace - automatická včetně
vnitřní recirkulace vzduchu.
Kůže/látka - kombinované čalounění
sedadel (boky kůže Salerno/střed látka
Groove) v černé Ebony.
Manuální nastavení sedadla řidiče
včetně nastavení výšky a bederní
opěrky.
Nastavitelná podlaha zavazadlového
prostoru.
Obvodový alarm.
Ozdobné lišty prahů předních dveří.
Podlahové rohože přední a zadní
prémiové.
Prémiové ambientní osvětlení interiéru
LED diodami s možností volby
barevného provedení.
Přední automatické stěrače s
dešťovým senzorem a nastavitelným
seřízením citlivosti.
Přední mlhová světla s integrovanými
ukazateli směru jízdy (černý rámeček
okolo mlhovky pro Trend, rámeček v
barvě karoserie pro Titanium a STLine).
Sada COMFORT - automatická
klimatizace+ sada AUDIO 18 (SYNC 3
s 6,5" barevným dotykovým displejem).

•

Aktivace varovných světel při nouzovém brzdění.

•

Automatické světlomety.

•

Bezzátkový systém doplňování paliva s detektorem správné palivové pistole Ford EasyFuel.

•
•

Dvě elektrické zásuvky na 12 V (1x pro první a 1x pro druhou řadu).
Elektronický stabilizační systém ESC - ABS - protiblokovací systém brzd + RSC - řízení stability+ HLA asistent rozjezdu do svahu.

•

Hlavové opěrky předních a zadních sedadel nastavitelné ve 2 směrech (nahoru/dolů).

•

Kliky dveří v barvě karoserie.

•

Klimatizovaná a osvětlená přihrádka před spolujezdcem.

•

Lampičky na čtení pro přední a zadní sedadla.

•

Manuální nastavení sedadla spolujezdce.

•

Nemetalický lak karoserie - modrá Blazer.

•
•

Osvětlení zavazadlového prostoru.
Palubní počítač s 4,2" TFT barevným displejem.

•

Potah stropu - De Luxe tkanina.

•

Přední a zadní okna elektricky ovládaná - přední okna s jednorázovým otvíráním/zavíráním+ zadní okna s
jednorázovým otvíráním/zavíráním (kromě Trend).

•

Přední halogenové světlomety s LED pásky denního svícení.

•

Sada AUDIO 18 - systém SYNC 3 s Bluetooth® handsfree+ 6,5" barevný dotykový displej a pokročilé
hlasové ovládání v českém jazyce, pomocí kterého lze ovládat audiosystém a telefon+ funkce Applink,
Android Auto a Apple CarPlay+ automatické nouzové volání Emergency Assist + 6 reproduktorů (výstupní
výkon 100 W)+ ovládání audia na volantu+ 2x USB konektor+ dvojitá anténa+ podporované formáty: .wma,
.m4a, .m4b, .mp3, .wav, .aac, .flac.

•

Sada na opravu pneumatik.

•

Středová konzola s posuvnou loketní opěrkou, úložnou přihrádkou a držáky nápojů.

•

•

Startování bez použití klíče - startovací
tlačítko v přístrojové desce+ 2 pasivní
klíče dálkového ovládání.
Střešní ližiny s hliníkovou povrchovou
•
úpravou (neobsahuje příčníky).
•

•

Tempomat s nastavitelným
omezovačem rychlosti ASLD.

•

Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie
- elektricky ovládaná a vyhřívaná, se
•
zabudovanými ukazateli směru.
Volant, hlavice řadicí páky a ruční
•
brzda potažená kůží.
Zpožděné zhasínání předních
•
světlometů.
4 úchytná oka v zavazadlovém
•
prostoru.
7 airbagů - 2x přední a 2x boční pro
řidiče a spolujezdce, 2x stropní pro obě .
řady sedadel, 1x kolenní airbag řidiče.

•
•
•
•

Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS).
Trend/Titanium exteriérová sada obsahuje: - lišta pod linií bočních oken v černé barvě pro Trend /
chromovaná pro Titanium+ horní mřížka chladiče s vodorovnými lištami a linií okolo se stříbrným lakováním
pro Trend / s chromovaným dekorem pro Titanium + spodní části nárazníků nelakované v černé barvě +
ochranný plát předního a zadního nárazníku nelakovaný pro Trend / se stříbrným lakováním pro Titanium+
lišta 5. dveří osvětlující RZ v barvě karoserie pro Trend / chromovaná pro Titanium (bez lišty při ob.
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním.
Zadní sedadla dělená v poměru 60/40.
16" x 6.5 kola z lehkých slitin D2XCM se 7 paprsky a stříbrným lakováním Premier Aluminum, pneu 205/60
R16.
5. dveře vozu s levostranným otevíráním (panty vlevo).
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Výbava na přání
Sada gumových koberců pro ECOSPORT
Metalický lak karoserie - Modrá Lightniig

1 652,89

2 000,00 Kč

11 157,02

13 500,00 Kč

FordProtec, prodloužená záruka 5let s limitem 120 000km

7 438,02

9 000,00 Kč

Sada WINTER - vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů + vyhřívané sedadlo řidiče a
spolujezdce+ vyhřívaný volant

9 090,91

11 000,00 Kč

Sada CITY - parkovací asistent - přední a zadní senzory+ vnější zpětná zrcátka elektricky
sklápěná při uzamčení vozidla

7 107,44

8 600,00 Kč

11 157,02

13 500,00 Kč

Sada AUDIO 36 - prémiový audiosystém B&O PLAY s 10 reproduktory vč. subwooferu
(výstupní výkon 675 W)+ systém SYNC 3 s Bluetooth® handsfree+ 8" barevný dotykový
displej a pokročilé hlasové ovládání v českém jazyce, pomocí kterého lze ovládat
audiosystém a telefon+ funkce Applink, Android Auto a Apple CarPlay+ automatické
nouzové volání Emergency Assist + ovládání audia na volantu+ 2x USB konektor+ dvojitá
anténa+ podporované formáty: .wma, .m4a, .m4b, .mp3, .wav, .aac, .flac

9 090,91

11 000,00 Kč

Systém KeyFree - vstup do vozu bez použití klíče

5 537,19

6 700,00 Kč

0,00

0,00 Kč

Sada STYLE TITANIUM - zadní tmavě tónovaná skla Privacy + 17" kola z lehkých slitin
D2YLW s šedým lakováním Flash Grey a broušenou povrchovou úpravou

Předepsaný servis po ujetých 20 000km proveden 10/2018

Kupní cena
Referenční vůz, sleva

489 495,86
592 290,00 Kč
- 117 677,69 - 142 390,00 Kč
Výbava na přání - ostatní doplňky a služby

Koncová kupní cena

371 818,00 449 900,00 Kč

Změna uvedených specifikací a cen vyhrazena na základě platných ceníků v době objednání vozidla.
Dodací lhůta:
2019
Tel:
286851708
Platnost nabídky:
2019
GSM:
602 226 751
Nabídku vypracoval:
Přemysl Güttl
e-mail:
guttl@auto-guttl.cz

