
Oferta cenowa: PODGLĄD
Ofertę sporządzono dnia: 20.01.2022

Termin ważności oferty: 27.01.2022

przygotowana przez: Dominik Krzemień

(DH) Specjalista d/s sprzedaży

samochodów

Wybrany samochód:
FORD Fiesta ST-LINE, 5-DRZWIOWY, 1.0 ECOBOOST HYBRID 125KM, MANUAL M6 ST-Line
5Ds

Cena katalogowa brutto 79 000,00

Wybrane opcje montowane fabrycznie:

* Dodatkowo przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia 500,00

* Koło zapasowe dojazdowe - z obręczą stalową 14" (opcja niedostępna z: silnikiem 1.1 75KM, hakiem holowniczym, 220,00
pakietem przygotowującym do montażu haka holowniczego; opcja usuwa z wyposażenia standardowego zestaw do
naprawy ogumienia)

* Lakier metalizowany specjalny Beautiful Berry Red 2 700,00

* Przednie fotele – z tapicerką materiałową Enzit/Eton, styl sportowy (139BQ) 0,00

* Pakiet Winter (AGWAB): 1 550,00
- podgrzewana przednia szyba (B3MAB),
- podgrzewana kierownica (GTBAB),
- podgrzewane przednie fotele z regulacja temperatury (BY1AB)
- kierownica 3-ramienna, wykończona skórą ekologiczną Sensico (dla wersji Connected) (GTABT)

Wybrane elementy wyposażenia standardowego:

Bezpieczeństwo i systemy wspomagające kierowcę

* Boczne kurtyny powietrzne chroniące osoby w 1. i 2. rzędzie siedzeń

* Driver Alert - system monitorowania koncentracji kierowcy (dla wersji Connected opcja dostępna w pakiecie Driver Assistance 2 (AB4AP))

* Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)

* Funkcja wzywania pomocy - automatyczne nawiązanie połączenia i przekazanie informacji pod nr 112 o miejscu wypadku w momencie odpalenia poduszek
powietrznych

* Hamulec pokolizyjny

* Inteligentny ogranicznik prędkości bazujący na rozpoznanych znakach ograniczenia prędkości (opcja niedostępna z silnikiem 1.1 75KM; dla wersji Connected opcja
dostępna w pakiecie Driver Assistance 2 (AB4AP))

* Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS)

* ISOFIX z top-tether - system bezpiecznego mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach w 2. rzędzie

* Lane Keeping Aid - system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (dla wersji Connected opcja dostępna w pakiecie Driver Assistance 2 (AB4AP))

* Poduszki powietrzne – poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu

* Poduszki powietrzne – poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu

* Speed Sign Recognition - system rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości (dla wersji Connected opcja dostępna w pakiecie Driver Assistance 2 (AB4AP))

* System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)

* System ABS z elektronicznym układem podziału siły hamowania (EBD) oraz układem wspomagania awaryjnego hamowania (EBA)

* Światła awaryjnego hamowania – włączające się automatycznie w momencie gwałtownego hamowania

* Układ ułatwiajacy ruszanie na wzniesieniach (HSA)

* Wyłącznik przedniej poduszki czołowej powietrznej pasażera

Technologie

* System Auto-Start-Stop

* System wyboru trybu jazdy

Systemy audio i nawigacji

* Radioodtwarzacz z Ford SYNC 2.5 z DAB+ (ICFBW):
kolorowy wyświetlacz dotykowy 8", AppLink, Apple CarPlay, Android Auto, zestaw głośnomówiący z Bluetooth® oraz funkcją wzywania pomocy, 6 głośników, 2 gniazda
USB, zdalne sterowanie na kierownicy

* Wyświetlacz na tablicy zegarów - 4.2" kolorowy (opcja dostępna w pakiecie Driver Assistance 2 (AB4AP))

Klimatyzacja

* Klimatyzacja automatyczna - z elektroniczną kontrolą temperatury (EATC)

Komfort i funkcjonalność wnętrza

* Centralna konsola – z podłokietnikiem i schowkiem

* Ford MyKey®– funkcja programowania i przypisania do kluczyka ograniczenia: prędkości maksymalnej i maksymalnej głośności systemu audio oraz możliwość
zablokowania deaktywacji systemów wspomagających bezpieczeństwo

* Szyby – elektrycznie sterowane szyby przednich i tylnych drzwi w wersji 5-drzwiowej

* Tempomat

Stylistyka i wygląd wnętrza

* Dywaniki welurowe z przodu, w stylizacji ST-Line

* Kierownica – 3-ramienna, wykończona skórą ekologiczną Sensico, w stylizacji ST-Line

* Podsufitka - materiałowa, w ciemnej tonacji
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* Uchwyt dźwigni hamulca ręcznego - z wykończeniem poliuretanowym

* Uchwyt dźwigni zmiany biegów - wykończony skórą (standard wyłącznie z przekładnią automatyczną PowerShift)

Fotele

* Fotel kierowcy – ręczna regulacja położenia w płaszczyznach: przód – tył oraz góra – dół

* Przedni fotel pasażera – ręczna regulacja położenia w płaszczyźnie przód – tył

* Przednie fotele – z tapicerką materiałową Enzit/Eton, styl sportowy (139BQ)

* Przednie fotele – z zagłówkami regulowanymi w 2 kierunkach

* Tylna kanapa – składane oparcie, dzielone w proporcji 60:40; siedzisko kanapy mocowane na stałe

* Tylna kanapa – trzeci zagłówek na środku

Bagażnik

* Oświetlenie przestrzeni bagażowej

* Wyjmowana półka pod tylną szybą

* Wykładzina przestrzeni bagażowej

Zabezpieczenia

* Immobiliser (PATS)

* Przycisk rozrusznika Ford Power (zawiera 2 kluczyki ze zdalnym sterowaniem)

* System przypominający o konieczności zapięcia pasów dla wszystkich siedzeń

Układ kierowniczy

* Układ kierowniczy – ze wspomaganiem elektrycznym (EPAS)

Zawieszenie

* Zawieszenie – sportowe

Obręcze kół i ogumienie

* Obręcze kół ze stopów lekkich – 17", wzór 5x2-ramienny, lakierowane w kolorze Rock Metallic, ogumienie 205/45 (D2YCH)

* Zestaw do naprawy ogumienia

Stylistyka i wygląd zewnętrzny

* Emblemat ST-Line - na przednich błotnikach

* Końcówka rury wydechowej - z chromowanym wykończeniem

* Listwa wzdłuż dolnej linii szyb bocznych – w kolorze czarnym

* Listwy progowe - lakierowane w kolorze nadwozia

* Lusterka boczne – sterowane elektrycznie, obudowy lakierowane w kolorze nadwozia

* Przedni zderzak - lakierowany w kolorze nadwozia, w stylizacji ST-Line/ ST

* Tylny spojler – lakierowany w kolorze nadwozia

* Tylny zderzak - lakierowany w kolorze nadwozia, w stylizacji ST-Line

Elementy funkcjonalne

* Auto High Beam - system automatycznego sterowania światłami drogowymi

* Czujniki parkowania z tyłu

* Ford EasyFuel - system bezkorkowego wlewu paliwa, zapobiegający zatankowaniu niewłaściwego rodzaju paliwa

* Reflektory – automatyczne, z czujnikiem zmierzchu

* Reflektory – w technologii LED (światła do jazdy dziennej, mijania oraz drogowe LED)

* Wycieraczka tylnej szyby – ze spryskiwaczem

* Wycieraczki przedniej szyby – z przerywaczem pracy ze zmiennym interwałem

Podsumowanie pojazd fabryczny 83 970,00
Rabat 0,00
Wartość oferty po rabacie 83 970,00
Wartość pojazdu razem brutto 83 970,00
Wartość oferty brutto 83 970,00
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Administratorem Państwa danych osobowych będzie firma Ford Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7, kod pocztowy: 02-677 (dalej: "My").

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe podane w niniejszym formularzu, zebrane w związku z zakupem i serwisowaniem pojazdu marki Ford oraz korzystaniem przez Państwa z
innych produktów i usług marki Ford, w celach związanych z zawarciem i wykonaniem zawartych przez Państwa umów z podmiotami w sieci autoryzowanych dealerów i serwisów Ford oraz
z grupy kapitałowej Ford a także z wypełnieniem ciążących na nas obowiązków prawnych, w celach wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów (w tym w
szczególności w celu przeprowadzenia badania poziomu satysfakcji klienta oraz ochrony roszczeń) oraz, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody, dla celów marketingu produktów i
usług marki Ford, które będziemy się starali dopasować do Państwa potrzeb (oferty profilowane).

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw zostały zawarte w naszej Polityce Prywatności dostępnej

www.ford.pl/informacje/polityka-prywatnosci.

Oddział Radzionków
ul. Strzelców Bytomskich 100 , 41-922 Radzionków
NIP: 9542259437 , REGON: 276401251
kapitał zakładowy (w całości opłacony) PLN
konto bankowe: ING
nr 63 1050 1298 1000 0090 3176 6489.

Zarejestrowano w
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII
Gospodarczy KRS,
pod numerem KRS: 000739093


