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NABÍDKA VOZU
2019
Zákazník:

Referenční vůz, registrovaný na SPZ 11/2018, nejetý nový
Vůz má uzavřenou prodlouženou záruku FordProtec do 11/2022 s limitem 120 000km

Focus - nový, Trend Kombi 1.0 EcoBoost 74kW/100k
konfigurace: 93634/416806

Motor:

1.0 EcoBoost SCTi 74kW/100k

Barva:

Červená Race

Karosérie:

Kombi

Čalounění:

Látka Moonwalk/Soft Stitch - cerna Ebony

Č. karosérie:

Objednávka:

Převodovka:

manuální, 6 stupňů

Palivo:

benzin

Pohon kol:

přední

Základní cena:

Bez DPH

Včetně DPH

355 363,64

429 990,00 Kč

Standardní výbava
•
•

Aktivace varovných světel při nouzovém brzdění.

•
•
•
•

Automatická aktivace světlometů při snížené viditelnosti.
Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce.
Elektrická zásuvka (12 V) v zavazadlovém prostoru.
Elektronický stabilizační systém ESC + automatická aktivace brzd po
nárazu+ asistent pro rozjezd ve svahu+ protiprokluzový asistent TA +
bezpečnostní brzdový asistent EBA+ protiblokovací brzdový systém
ABS.
Ford Easy Fuel - bezzátkové doplňování paliva s detekcí správné
palivové pistole.

•
•

Halogenové projektorové světlomety.

•

Imobilizér - pasivní systém proti krádeži (PATS).

•
•

ISOFIX úchyty pro upevnění dětských sedaček na vnějších zadních
sedadlech.
Manuální klimatizace.

•

Nemetalický lak karoserie modrá Blazer.

•

Podlahové velurové rohože - přední.

•

Přední a zadní okna - elektricky ovládaná s funkcí stažení / vytažení
jedním stisknutím, globální otevírání / zavírání oken dálkovým
ovladačem.

•
•
•

Asistent pro jízdu v pruzích - varování před neúmyslným opuštěním
jízdního pruhu (LDW)+ systém pro automatické navrácení do jízdního
pruhu (LKA).
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním.
Dva sklopné klíče dálkového ovládání.
Elektrický posilovač řízení (EPAS) s variabilním účinkem.

•

Flexibilní podlaha zavazadlového prostoru.

•

Funkce My Key - možnost nastavení vybraných omezení pro jeden z klíčů
dálkového ovládání.
Chromovaná linie kolem horní mřížky chladiče s vodorovnými lištami ve
stříbrném odstínu.
Inteligentní omezovač rychlosti - detekuje dopravní značky omezující
rychlost a automaticky nastaví maximální rychlostní limit (nastavitelná
tolerance) + spolupráce s navigací.

•
•

•

LED světla denního svícení.

•
•

Možnost deaktivace airbagu spolujezdce.
Palubní počítač - základní - 4,2" monochromatický TFT displej+ Funkce
Eco Coach.
Pre-Collision Assist - snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou (5 km/hod
- 80 km/hod) nebo jiným vozem (5 km/hod - 130 km/hod)+ výstraha v
případě hrozícího nebezpečí + autonomní nouzové brzdění.

•

•

Řadicí páka s koženou hlavicí pro manuální převodovku.

•
•
•
•
•

Sada na opravu pneumatik.
Sedadlo řidiče s manuálně nastavitelnou bederní opěrkou.
Stropní airbagy 1. a 2. řady sedadel.
Střešní ližiny černé.
Systém Stop-Start.

•

Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy 1. a 2. řady sedadel.

•
•

Volant - kožený, tříramenný, nastavitelný ve 4 směrech.
Zadní sedadla - dělená v poměru 60:40 - pro kombi lze sklopit pomocí
tlačítka (Easy Fold).
16" x 6.5 ocelová kola s kryty kol "Trend", pneu 195/65 R16.

•

•

Přední sedadla komfortně tvarovaná.

•

Sada Audio 1 - rádio s barevným 4,2" displejem + Bluetooth® handsfree+
funkce automatického nouzového volání Emergency Assist + 6
reproduktorů, ovládání audia na volantu+ 2 vstupy USB pro externí
přehrávače.
Sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné.
Sedadlo spolujezdce podélně nastavitelné.
Stropní LED osvětlení - lampičky na čtení u předních a zadních sedadel.
Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS).
Tři přepínatelné jízdní režimy (Normal, Sport, Eco) pomocí tlačítka.
Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná s integrovanými blikači,
vyhřívaná, v barvě karoserie.
Výškově nastavitelné opěrky hlavy na všech třech zadních sedadlech.
Základní středová konzola - odkládací přihrádka+ dva držáky nápojů+
elektrická zásuvka (12 V).
.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Výbava na přání
Zadní tmavě tónovaná skla Privacy

3 305,79

4 000,00 Kč

Sada Winter - vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů+ vyhřívaná přední sedadla+
vyhřívaný volant

11 570,25

14 000,00 Kč

Prodloužená záruka na 5 let s limitem 120 000km

12 396,69

15 000,00 Kč

Gumové koberce pro FOCUS KOMBI - Sada

1 239,67

1 500,00 Kč

Nemetalický lak karoserie - speciální - červená Race

4 876,03

5 900,00 Kč

743,80

900,00 Kč

1 239,67

1 500,00 Kč

13 223,14

16 000,00 Kč

403 958,68
-74 206,61

488 790,00 Kč
-89 790,00 Kč

Povinná výbava: trojúhelník, žárovky, pojistky, výstražná vesta, lékarníčka
Ocelová minirezerva 16", pneu T125/70 R16 96M
Sada Top - zadní parkovací senzory+ tempomat+ přední mlhová světla s přisvícením do
zatáčky+ prémiová středová konzola s posuvnou loketní opěrkou a velkou úložnou
přihrádkou, dva držáky nápojů kryté roletkou, elektrická zásuvka (12 V)+ elektronická
parkovací brzda s funkcí Auto Hold

Kupní cena
Referenční vůz, sleva

Výbava na přání - ostatní doplňky a služby

329 752,00 399 000,00 Kč

Koncová kupní cena

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

Zapsat

