
 

 

 
Cenová nabídka vozidla FORD 

 

 

 

Předmět 

prodeje: 

FORD RANGER WILDTRAK 4X4, 2,0 EcoBlue Bi-turbo 

157kW/213K  10st. Automat, výroba 2022  

v provozu od 10/2022, najeto cca: 500km   

Barva a 

čalounění:  Bílá Frozen 

Cena bez 

DPH 

Cena s 

DPH 

Základní 

cena verze: Double Cab WILDTRAK 2.0 EcoBlue Bi-Turbo (157kW/213k) 1 218 000 1 473 780 

VIN:      

Výbava na 

přání: 

 Audio sada 129  

- navigace, rádio AM/FM/DAB/DAB+, USB, CD přehrávač, 8" 

barevný dotykový displej, systém SYNC 3 vč. Bluetooth a 

nouzového volání, aktivního snižování hlučnosti, dvojitý TFT 4,2" 

displej na přístrojovém štítu, 12 V zásuvka, 4 reproduktory 

vpředu a 2 reproduktory vzadu, pro XLT včetně automatické 

klimatizace 

2 500 3 025 

  Nemetalický lak karoserie – Bílá Frozen   

  Pojistné bezpečnostní matice kol 3 500 4 235 

  Prodloužená záruka FORD PROTECT 4 roky / 200 000 km (dle 

skutečnosti, která nastane dříve) 

20 661      25 000 

     

  Rolovací hliníkový kryt Mountain Top®, elektricky ovládaný 54 400 65 824 

  Tažné zařízení pevné včetně 13 pinové zásuvky 11 000 13 310 

     

Cena vozu: 

přesle 

slevou: 

  1 585 174 

Slevy: Referenční vůz -SLEVA  -356 174 

      KONEČNÁ CENA VOZU  1 015 702  1 229 000 
    

Sériová výbava obsahuje: 

 Aerodynamický ochranný rám za kabinou 

 Ambientní interiérové osvětlení 

 Antracitová madla dveří 

 Audio sada 123  

 *- navigace, rádio AM/FM, USB, CD přehrávač, 8" barevný 

dotykový displej, systém SYNC 3 vč. Bluetooth a nouzového 

volání, dvojitý TFT 4,2" displej na přístrojovém štítu, 12 V 

zásuvka, 4 reproduktory vpředu a 2 reproduktory vzadu, pro 

XLT včetně automatické klimatizace 

 Automatická dvouzónová klimatizace - pro XLT součástí 

systému SYNC 3 

 LED přední automatické světlomety 

 Boční nástupní schůdek vlevo a vpravo - s vložkou, lesklou 

pro Limited, broušenou pro Wildtrak 

 Brodivost až 80 cm (85 cm pro Raptor) díky "integrovanému 

šnorchlu" - vysoko umístěné elektronice a alternátoru apod. 

 Čelní airbagy řidiče a spolujezdce - včetně bočních airbagů 

vpředu, stropních airbagů, kolenního airbagu řidiče 

 Dva sklopné klíče s dálkovým ovládáním centrálního 

zamykání 

 Dvojité zamykání 

 Elektrické ovládání předních oken 

 Elektrické ovládání zadních oken 

 Elektrické zamykání korby nákladového prostoru 

 Elektricky ovládaná, sklopná a vyhřívaná vnější zrcátka - 

osvětlení nástupního prostoru, integrovaná směrová světla 

 Elektrický posilovač řízení 

 Elektronicky ovládaná mechanická uzávěrka diferenciálu 

zadní nápravy 

 Elektronický stabilizační systém ESP  

 *- včetně protiblokovacího systému ABS, asistentu pro 

rozjezd do kopce, sjezd z kopce, funkce stabilizace přívěsu, 

varování při nouzovém brzdění, elektronická automatická 

uzávěrka zadního diferenciálu (přibrzďuje protáčející se kolo) 

 Emisní norma Euro 6.2 využívající vstřikování AdBlue® - v 

závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní 

kapalinu AdBlue®  i mimo servisní intervaly 

 Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva 

 FordPass Connect 

 *- vestavěný modem 4G  

 *- vzdálené ovládání vozu pomocí aplikace mobilního 

telefonu (předplatné na 10 let od registrace vozu)  

 *- Live Traffic pro navigaci SYNC 3 (předplatné na 1 rok od 

registrace vozu) 

 *- Wi-Fi HotSpot pro až 10 přístrojů (předplatné na 3 měsíce 

nebo 3 GB dat od aktivace) 



 

 

 Kola z lehkých slitin Boulder Grey 8x18" - pneumatiky 

265/60 R18 All-season, hliníkové rezervní kolo 

 Kontrastní obšití čalounění dveří n 

 Kožená hlavice řadicí páky 

 Kožený volant s kontrastním stehováním 

 Kůže/vinyl - čalounění sedadel včetně loga Wildtrak na 

předních sedadlech, barva Ebony, vzor Journey Grain 

 Lakovaný přední nárazník 

 LED hlavní světlomety s denním svícením 

 Lišta s posuvnými oky pro uchycení nákladu 

 Maska chladiče Wildtrak 

 Monitoring tlaku v pneumatikách 

 Nelakované madlo zadního víka 

 Netkaná podlahová krytina 

 Ochrana pod motorem a rozvodovkou 

 Ochranná vana nákladového prostoru včetně 12 V zásuvky 

 Palivová nádrž 80 l 

 Palubní počítač 

 

 Přední lapače nečistot 

 Přední LED mlhové světlomety 

 Přední parkovací senzory 

 Přední rohože velurové, s logem Wildtrak / Raptor 

 Příprava pro tachograf 

 Sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 10 směrech - s 

bederní opěrkou 

 Stěrače s dešťovým senzorem 

 Středová loketní opěrka s dvojitým dnem 

 Střešní podélné ližiny 

 Systém KeyFree - vstup do vozu a startování bez použití 

klíče 

 Systém Stop-Start - nelze pro 2.0 EcoBlue 213 k s manuální 

převodovkou a Raptor 

 Tempomat s inteligentním asistentem rychlosti 

 *- funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících 

rychlost  

 *- snížení rychlosti při detekci značky omezující rychlost 

 *- varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu a 

systémem pro automatické navrácení do jízdního pruhu 

 *- systémem Pre-Collision Assist s autonomním nouzovým 

brzděním 

 Tmavé čalounění stropu 

 Tmavší tónování zadních oken 

 Trojlavice v druhé řadě se sředovou loketní opěrkou 

 Ukazatel vnější teploty 

 Upozornění na nezapnuté bezpečností pásy řidiče a 

spolujezdce 

 Vnější zrcátka v antracitovém odstínu 

 Lišta s posuvnými oky pro uchycení nákladu v nákladovém 

prostoru 

 Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním 

 Vyhřívaná přední sedadla 

 Vyhřívané čelní a zadní sklo 

 Zadní lapače nečistot 

 Zadní nárazník se schůdkem tmavý - 90° úhel otevření 

zadního víka 

 Zadní parkovací kamera - zobrazení obrazu kamery na 

displeji rádia  

 Zadní parkovací senzory 

 Zadní rohože velurové 

 Zásuvka 230 V / 150 W v kabině 

 12 V zásuvka vzadu 

 
  


