
Oferta cenowa: PODGLĄD
Ofertę sporządzono dnia: 14.09.2022

Termin ważności oferty: 21.09.2022

przygotowana przez: Dominik Krzemień

(DH) Specjalista d/s sprzedaży

samochodów

Wybrany samochód:
FORD Focus TITANIUM STYLE, 5-DRZWIOWY, 1.0 ECOBOOST 125KM, MANUAL M6
Titanium Style 5D

Cena katalogowa brutto 104 050,00

Wybrane opcje montowane fabrycznie:

* Dodatkowo przyciemniane szyby – w tylnej części nadwozia 800,00

* Fotele - z tapicerką materiałową Ray w ciemnej tonacji, z przeszyciami w kolorze szarym (11UZ7) 0,00

* Kamera ułatwiająca parkowanie - z tyłu 1 200,00

* Koło zapasowe – dojazdowe 16" (opcja usuwa z wyposażenia zestaw naprawczy ogumienia) 500,00

* Lakier metalizowany Agate Black 2 200,00

* Obręcze kół ze stopów lekkich – 16", wzór 6x2-ramienny, ogumienie 205/60 (D2XCM) 600,00

* System audio z SYNC 3, DAB+ - kolorowy wyświetlacz 8", Apple CarPlay, Android Auto, zestaw głośnomówiący z -1 350,00
Bluetooth, funkcja wzywania pomocy, 2x USB, zdalne sterowanie na kierownicy, 6 głośników, obsługa głosowa w języku
polskim (ICFCT)
Uwaga: Zamówienie tej opcji usuwa ze standardu system audio z SYNC 3, DAB+ i nawigacją satelitarną (ICFCN), a w
przypadku zamówienia systemu audio ICFCT z opcją Adaptive Cruise Control nie będzie także dostępna funkcja
inteligentnej regulacji prędkości na podstawie rozpoznanych znaków drogowych.

* Pakiet Family (AGLAB): 1 200,00
- Bezprzewodowa ładowarka do smartfonów (wymaga smartfona kompatybilnego z systemem ładowania
bezprzewodowego) (IEXAB)
- Tylna kanapa - oparcie składane w proporcji 60:40 z otworem do przewozu nart i składanym podłokietnikiem (BWCAJ)
- Konsola centralna - 2 gniazda USB z tyłu konsoli (J3FAC)

* Pakiet Winter (AGWAB): 1 750,00
- przednie fotele - podgrzewane, z regulacją temperatury (BY1AB/BY2AB),
- przednia szyba - podgrzewana (Quickclear) (B3MAB)),
- kierownica - podgrzewana (GTBAB)

Wybrane elementy wyposażenia standardowego:

Bezpieczeństwo

* Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)1) – z układem kontroli trakcji (TC) i układem ułatwiającym ruszanie na wzniesieniach (HLA) i funkcją automatycznego
hamowania po kolizji

* Elektryczny hamulec postojowy

* Inteligentny ogranicznik prędkości

* Lane Keeping Alert (zawiera: Lane Keeping Aid (system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu)

* Poduszki powietrzne – boczne kurtyny powietrzne chroniące osoby w 1. i 2. rzędzie siedzeń

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

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

* Pre-Collision Assist - działajacy w oparciu o informacje z kamery przedniej system wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji z
poprzedzającymi pojazdami, pieszymi lub rowerzystami do prędkości maksymalnej pojazdu 120 km/h (zawiera: Forward Collision Warning, Dynamic Brake Support,
Autonomous Emergency Braking)

* System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)

Technologie

* System wyboru trybu jazdy

Systemy audio i nawigacji

* FordPass Connect z modemem GSM - zawiera: zdalne zamykanie/otwieranie zamków drzwi, funkcję lokalizacji pojazdu, status systemów pokładowych, zdalne
uruchamianie silnika dla wersji ze skrzynią automatyczną

* System audio z SYNC 3, DAB+ i nawigacją satelitarną - kolorowy wyświetlacz 8", Apple CarPlay, Android Auto, zestaw głośnomówiący z Bluetooth, funkcja wzywania
pomocy, 2x USB, zdalne sterowanie na kierownicy, 6 głośników, obsługa głosowa w języku polskim (ICFCN)

* Wyświetlacz na tablicy zegarów - 4.2" kolorowy

Klimatyzacja
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* Klimatyzacja - dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC)

Komfort i funkcjonalność wnętrza

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

* Konsola dachowa - krótka

* Lusterko wsteczne – automatycznie ściemniające się

* Oświetlenie wnętrza – lampki LED w 1. i 2. rzędzie siedzeń

* Przycisk rozrusznika – Ford Power

* Szyby – elektrycznie sterowane szyby przednich i tylnych drzwi, opuszczane i podnoszone jednym naciśnięciem przycisku, z czujnikami przeszkody, z funkcją
całkowitego otwierania i zamykania wszystkich szyb

* Tempomat

Stylistyka i wygląd wnętrza

* Dywaniki podłogowe – z przodu

* Kierownica – trójramienna, wykończona skórą ekologiczną Sensico

* Podsufitka - w jasnej tonacji

* Uchwyt dźwigni zmiany biegów – wykończony skórą

Fotele

* Fotel kierowcy - regulacja podparcia odcinka lędźwiowego

* Fotel kierowcy - ręczna regulacja pochylenia oparcia

* Fotel kierowcy – ręczna regulacja położenia w 4. kierunkach (góra-dół, przód-tył)

* Fotel pasażera - regulacja podparcia odcinka lędźwiowego (niedostępne w wersjach z silnikami EcoBoost Hybrid)

* Fotel pasażera - ręczna regulacja położenia w 4. kierunkach (góra-dół, przód-tył) (niedostępne w wersjach z silnikami EcoBoost Hybrid)

* Fotele - z tapicerką materiałową Ray w ciemnej tonacji, z przeszyciami w kolorze szarym (11UZ7)

* Tylna kanapa – składana, dzielona w proporcji 60:40

Bagażnik

* Gniazdko 12V w bagażniku (opcja dostępna wyłacznie w wersji kombi)

Zabezpieczenia

* Blokada zamków tylnych drzwi uniemożliwiająca otwarcie ich od środka przez dzieci

* Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem elektronicznym (umożliwia otwarcie drzwi i uruchomienie pojazdu bez tradycyjnego kluczyka; zawiera 2 zespoły
kluczyka, aktywowany klamkami przednich drzwi)

Zawieszenie

* Zawieszenie - standardowe

Obręcze kół i ogumienie

* Obręcze kół – 16", stalowe, strukturalne z kołpakami, ogumienie 205/60

* Zestaw naprawczy ogumienia

Stylistyka i wygląd zewnętrzny

* Lusterka boczne – sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie, z lampkami oświetlającymi podłoże, obudowy lakierowane w kolorze nadwozia

* Relingi bagażnika dachowego – z wykończeniem w kolorze aluminium  (tylko dla wersji kombi)

Elementy funkcjonalne nadwozia

* Czujniki parkowania – z tyłu i z przodu

* Reflektory - Full LED, statyczne (swiatła dzienne, mijania, drogowe, zintegrowane światła przeciwmgielne oraz kierunkowskazy w technologii LED)

* Reflektory - światla przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów zintegrowane w reflektorach głównych

* Reflektory automatyczne – włączające się automatycznie w zależności od poziomu natężenia światła

* Wycieraczki przedniej szyby – sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu

Podsumowanie pojazd fabryczny 110 950,00
Rabat 2 250,00
Wartość oferty po rabacie 108 700,00
Wartość pojazdu razem brutto 108 700,00
Wartość oferty brutto 108 700,00
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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


