Ford Fiesta Mk8 (2017-)
Titanium Swietne Wyposazenie Obnizona Cena 1.0 125
koni Turbo
75 500 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2019

Nadwozie
hatchback

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
1.0

Moc silnika
125 KM

Przebieg
1 km

Skrzynia biegów
manualna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
biały

VIN

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
1d6dc

DANE KONTAKTOWE

19-300 Ełk,
ul. Kilińskiego 5
tel: 87 621 51 12
email: salon@kwiatkowski.pl

ABS

ACS - system zabezpieczeń po kolizji

asystent pasa ruchu

automat. hamulec postojowy

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujniki parkowania - tył

kamera cofania

kontrola trakcji (ASR)

ogranicznik prędkości

poduszek: 7 szt.

poduszka pow. chroniąca kolana

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. boczne - tył

poduszki pow. kurtynowe - przód

poduszki pow. kurtynowe - tył

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

elektryczne szyby przednie

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna

podgrzewana przednia szyba

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane fotele

podgrzewane lusterka boczne

radio fabryczne z MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

system start-stop

tempomat

aluminiowe felgi

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

immobiliser

komputer pokładowy

przyciemniane szyby

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

OPIS POJAZDU
Auto dostępne od ręki.
Najlepszy silnik swiata przez kilka lat - 1.0 EcoBoost o mocy 125 koni.
Zapraszamy do naszego salonu – Ełk, Kilińskiego 5.

Obniżona cena, możliwość wydłużenia gwarancji i otrzymania pakietów
serwisowych.
Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 723976595 oraz 607306840 (Salon
Ford Ełk)
Kup samochód bez wychodzenia z domu!
Nasz salon oferuje usługę dostawy auta door to door. Nie musisz przyjeżdżać
osobiście do salonu. Nasi doradcy zajmą się wszystkimi formalnościami, a auto
możesz odebrać we wskazanym przez siebie miejscu z zachowaniem wszystkich
wymogów sanitarnych.
Oferujemy również usługę prezentacji auta on-line.
Dodatkowe doposażenie :
Pakiet Design 12 (A2TAP):
- częściowo skórzana tapicerka foteli z przeszyciami i wstawkami w kolorze Metal
Grey,
- winylowe wstawki w drzwiach z przeszyciami w kolorze Metal Grey,
- elementy w kolorze Metal Grey: przeszycia dywaników, obudowa lusterka
wewnętrznego
- regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kierowcy i pasazera
- fotel pasażera z regulacją w 4. Kierunkach
Pakiet Driver Assistance 2 (AGKAC):
- Pre-Collision Assist - system wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu
skutków kolizji z poprzedzającymi pojazdami lub pieszymi (zawiera systemy
Distance Indicator Distance Alert oraz Advance Emergency Braking, działający w
oparciu o informacje z kamery przedniej oraz radaru) (FBFAG)
- Adaptive Cruise Control - tempomat adaptacyjny (GTDAC),
- Blind Spot Information (BLIS) z Cross Traffic Alert (CTA) - system monitorowania
martwego pola widzenia w lusterkach z funkcją ostrzegania o pojazdach
nadjeżdżających z prawej lub lewej strony (zasięg 40m), podczas manewru wyjazdu
tyłem z miejsca parkingowego (HLLAD),
- Active Park Assist - system wspomagający wykonanie manewrów parkowania
równoległego i prostopadłego,
- Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem (J3KAB),
- Door Edge Protector - aktywne zabezpieczenie krawędzi drzwi (BMSAB),
- Inteligentny ogranicznik prędkości bazujący na rozpoznanych znakach
ograniczenia prędkości (GTCAV)
- Traffic Sign Recognition - system rozpoznawania znaków drogowych (HLQAB)
- Driver Alert - system monitorowania koncentracji kierowcy (HLFAB),
- Auto High Beam - system automatycznego sterowania światłami drogowymi
(JEDAF) ,
- 4.2" wyświetlacz kolorowy na tablicy zegarów (HCCAJ)

Pakiet Winter (AGWAB):
- podgrzewana przednia szyba (B3MAB),
- podgrzewana kierownica (GTBAB),
- podgrzewane przednie fotele z regulacja temperatury (BY1AB
Dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia
Autoalarm obwodowy i pojemnościowy Thatcham (zawiera funkcję podwójnego
ryglowania zamków drzwi)
Reflektory – Full LED ze światłami do jazdy dziennej LED (zawierają tylne światła
częściowo LED)
System nawigacji satelitarnej z Ford SYNC 3 i DAB+ (ICFAQ):
– kolorowy wyświetlacz dotykowy 8", AppLInk, Apple CarPlay, Android Auto, TMC
(informacja o ruchu drogowym), zestaw głośnomówiący z Bluetooth® i
rozbudowaną funkcją sterowania głosem w języku polskim oraz funkcją wzywania
pomocy, 6 głośników, 2 gniazda USB, zdalne sterowanie na kierownicy, mapy
Europy z widokiem 3D, menu tekstowe i komunikaty głosowe nawigacji w języku
polskim
Obręcze kół ze stopów lekkich – 17", wzór 8-ramienny, ogumienie 205/45 (D2YB7)
Koło zapasowe dojazdowe - z obręczą stalową
Zawartość treści umieszczona na stronie internetowej służy jedynie celom
informacyjnym i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27
lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Wszelkie
uzgodnienia właściwości i specyfikacji pojazdu następują w umowie sprzedaży.
Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia .

wykonane przez AKoL.pl
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