nabídka referenčního vozu, v provozu
a registrován na SPZ od 10/2020,
najeto cca: 500 km
Předmět KUGA 5D TITANIUM 1.5 EcoBlue (88kW/120k), 6st. manuální,
prodeje: přední náhon
Barva a
čalounění: MODRA METALLIC with LATKA RAY (Látka Ray/Eton)
Základní cena
modelu:
Výbava na přání:
Metalický lak karoserie - modrá Metallic
Oboustranná rohož zavazadlového prostoru
Sada WINTER
- vyhřívaná přední sedala (standard pro Vignale)
- vyhřívaná zadní sedala
- vyhřívané čelní sklo
- vyhřívaný volant
Zadní tmavě tónovaná skla Privacy
17" x 4.5 ocelová minirezerva, T155/ 70 R17 110M
Prodloužená záruka Ford Protec 5let s limitem 100 000km
Povinná výbava
Cena před
Slevy: Referenční vůz

Konečná cena
cena:

Cena bez DPH

Cena s DPH

666 859
13 140,50
2 148,76
15 702,48

806 900
15 900,00
2 600,00
19 000,00

5 289,26
2 231,40
16 528,92
495,86

6 400,00
2 700,00
20 000,00
600,00

722 396,69
-185 289,25

874 100,00
-224 200

537 107,43

649 900.-

Sériová výbava obsahuje:
 Aktivace varovných světel při nouzovém brzdění
 Aktivní mřížka chladiče pro maximální účinnost motoru a nižší spotřebu
 Ambientní osvětlení interiéru LED diodami
 Asistent pro jízdu v pruzích
 *- varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LDW)
 *- systém pro automatické navrácení do jízdního pruhu (LKA)
 Automatické světlomety
 Bezdrátové nabíjení pro kompatibilní mobilní telefony
 Bezzátkový systém doplňování paliva s detekcí správné palivové pistole
Ford EasyFuel
 Elektrická zásuvka na 12 V
 Elektrické dětské pojistky zadních dveří a oken, ovládané z místa řidiče
 Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold
 Elektronický stabilizační systém ESC
 *- ABS - protiblokovací systém brzd
 *- TCS - systém kontroly trakce
 *- TVC - stranové přesměrování točivého momentu
 *- HLA - asistent rozjezdu do svahu
 *- PIB - automatická aktivace brzd po nárazu
 Emisní norma Euro 6.2 pro naftové motory využívající vstřikování
AdBlue®; v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní
kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly
 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)
 *- eCall – tlačítko SOS pro automatické i vyžádané nouzové volání
 Funkce MyKey - možnost nastavení vybraných omezení pro jeden z klíčů
dálkového ovládání
 Hlavice řadicí páky manuální převodovky a volant potažený vinylem
Sensico
 ISOFIX úchyty krajních zadních sedadel pro dětské sedačky
 Kliky dveří v barvě karoserie
 Klimatizace - automatická dvouzónová včetně vnitřní recirkulace
vzduchu. Obsahuje zadní výdechy.
 Kryt zavazadlového prostoru
 Lampičky na čtení pro přední a zadní sedadla
 Látka Ray
 *- látkové čalounění sedadel v černé Ebony
 *- manuální nastavení předních sedadel, nastavení výšky a bederní
opěrky řidiče a spolujezdce
 LED pásky denního svícení součástí předních světlometů
 Mechanické ukazatele otáček a rychlosti
 *- 4,2" barevný displej palubního počítače
 Nemetalický lak karoserie - modrá Blazer
 Opěrky hlavy předních sedadel nastavitelné ve 2 směrech
 Osvětlení přihrádky před spolujezdcem
 Osvětlení zavazadlového prostoru
 Ozdobné nerezové lišty prahů předních dveří
 Podlahové rohože přední a zadní
 Potah stropu světlý
 Pre-Collision Assist (PCA)

 *- snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou (5 km/h - 80 km/h) nebo
jiným vozem (5 km/h - 130 km/h)
 *- výstraha v případě hrozícího nebezpečí
 *- autonomní nouzové brzdění
 Přední a zadní okna - elektricky ovládaná s jednorázovým
otvíráním/zavíráním a globálním otevíráním/zavíráním dálkovým
ovladačem
 Přední a zadní parkovací senzory
 Přední automatické stěrače s dešťovým senzorem a nastavitelným
seřízením citlivosti
 Přední LED potkávací a halogenové dálkové světlomety
 Přední mlhová světla
 Přední sedadla sportovně tvarovaná
 Přepínatelné jízdní režimy
 *- Normal, Eco, Sport, Slippery (kluzký povrch) a Deep Snow/Sand
(hluboký sníh/písek)
 *- Auto EV, EV nyní, EV později, Nabíjení EV navíc pro PHEV
 Sada AUDIO 6
 *- 3D navigace s vykreslováním budov
 *- SYNC 3 s 8" dotykovým displejem a hlasovým ovládáním v českém
jazyce, pomocí kterého lze ovládat navigaci, audiosystém a telefon
 *- funkce Applink, Android Auto a Apple CarPlay
 *- Bluetooth® handsfree a ovládání na volantu
 *- 6 reproduktorů (přední: 2x basový, 2x výškový; zadní: 2x
širokopásmový)
 *- 4 USB konektory (2x USB-C)

 *- příjem DAB (rozhlasové digitální vysílání)
 Sada na opravu pneumatik
 Startování bez použití klíče (startovací tlačítko)
 Stropní konzola se schránkou na brýle
 Středová konzola s držáky nápojů, loketní opěrkou a úložnou
přihrádkou
 Systém KeyFree
 *- vstup do vozu bez použití klíče
 *- 2 pasivní klíče dálkového ovládání
 Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)
 Systém Stop-Start (součástí všech motorizací)
 Tempomat s inteligentním omezovačem rychlosti ISA + ASLD
 Trend/Titanium exteriérová sada obsahuje:
 *- chromované detaily exteriéru
 *- nelakované spodní části vozu
 Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie (sklápěná)
 *- elektricky ovládaná a vyhřívaná, se zabudovanými ukazateli směru
 *- osvětlení nástupního prostoru pod zrcátky
 *- elektricky sklápěná při uzamčení vozu
 Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním
 Zadní LED světla
 Zadní sedadla dělená v poměru 60/40, posuvná (dopředu/dozadu),
sklápěná pomocí madla v zavazadlovém prostoru (Easy Fold)
 17" x 7.0 kola z lehkých slitin D2YBU v barvě stříbrná Shadow, pneu
225/65 R17
 6 airbagů - 2x přední a 2x boční pro řidiče a spolujezdce, 2x stropní pro
obě řady sedadel

