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NABÍDKA VOZU
29.01.2019
Poptávající:

ALD Automotive s.r.o.
U Stavoservisu 527/1, 10040 Praha 10

Kuga Titanium 5dv. 1.5 EcoBoost 110kW/150k
konfigurace: 93968/417172

Motor:

1.5 EcoBoost SCTi 110kW/150k

Barva:

Stříbrná Moondust

Karosérie:

SUV

Čalounění:

Groove/Salerno - cerna Charcoal

Č. karosérie:

Objednávka:

Převodovka:

manuální, 6 stupňů

Palivo:

benzin

Pohon kol:

Základní cena:

přední
Bez DPH

Včetně DPH

600 743,80

726 900,00 Kč

Standardní výbava
Sedadlo spolujezdce s manuálně
nastavitelnou výškou.
Aktivní mřížka chladiče pro maximální
účinnost motoru a nižší spotřebu.
Automatické světlomety a zpožděné
zhasínání předních světlometů.
Centrální výklopná loketní opěrka
zadních sedadel s držáky na nápoje.
Elektronická parkovací brzda.
Funkce MyKey - možnost nastavení
vybraných omezení pro jeden z klíčů
dálkového ovládání.
ISOFIX úchyty krajních zadních sedadel
pro dětské sedačky.
Klimatizace - automatická dvouzónová
včetně vnitřní recirkulace vzduchu.
Obsahuje zadní výdechy.- elektronická
parkovací brzda navíc pro Trend.
Kůže/látka - kombinované čalounění
sedadel (boky kůže Salerno/střed látka
Groove) v černé Charcoal+ manuální
nastavení sedadla řidiče a spolujezdce
včetně nastavení výšky a bederní opěrky.
Nemetalický lak karoserie - modrá
Blazer.
Osvětlení zavazadlového prostoru.
Podlahové rohože přední.
Potah stropu světlý.
Prémiové ambientní osvětlení interiéru
LED diodami s možností volby
barevného provedení.
Přední a zadní okna - elektricky
ovládaná s jednorázovým
otvíráním/zavíráním a globálním
otevíráním/zavíráním dálkovým
ovladačem.
Přední halogenové světlomety s LED
pásky denního svícení.
Přední sedadla sportovně tvarovaná.
Příprava pro tažné zařízení - částečná
elektroinstalace (bez zásuvky), obsahuje
systém stabilizace přívěsu.

Aktivace varovných světel při nouzovém brzdění.
Auto Stop/Start (součástí všech motorizací).
Bezzátkový systém doplňování paliva s detektorem správné palivové pistole Ford
EasyFuel.
Elektrická zásuvka na 12 V.
Elektronický stabilizační systém ESC - ABS - protiblokovací systém brzd + TCS systém kontroly trakce + TVC - stranové přesměrování točivého momentu+ HLA asistent rozjezdu do svahu.
Hlavice řadicí páky a volant potažený kůží.
Kliky dveří v barvě karoserie.
Kryt zavazadlového prostoru.

Lampičky na čtení pro přední a zadní sedadla.

Osvětlení přihrádky před spolujezdcem.
Ozdobné nerezové lišty prahů předních dveří.
Podlahové rohože zadní.
Prémiová středová konzola s posuvnou loketní opěrkou, úložnou přihrádkou, navíc s
výdechy klimatizace pro cestující ve 2. řadě sedadel a elektronickou parkovací brzdou.
Prodloužená záruka FORD PROTECT - 5 let / 120 000 km.

Přední automatické stěrače s dešťovým senzorem a nastavitelným seřízením citlivosti.

Přední mlhová světla s černým rámečkem (ve vysokém lesku pro ST-Line).
Přídavné topení elektrické.
Sada AUDIO 6 - SYNC 3 s multifunkčním dotykovým displejem a hlasovým ovládáním
v českém jazyce, pomocí kterého lze ovládat audiosystém, klimatizaci a telefon+
funkce Applink, Android Auto a Apple CarPlay+ automatické nouzové volání
Emergency Assist+ CD stereorádio s 8" barevným dotykovým displejem, Bluetooth®
handsfree a ovládání na volantu+ palubní počítač s 4,2" barevným displejem+ 6
reproduktorů (přední: 2x basový, 2x výškový, zadní: 2x širokopásmový)+ 2x USB
konektor+ podporované formáty .wma, .m4a, .m4b, .mp3, .wav, .aac, .aa, .aax, .flac,

.ogg Navíc pro Trend: + automatická dvouzónová klimatizace + prémiová středová
konzola s posuvnou loketní opěrkou+ elektronická parkovací brzda.
Sada VISION - automatické světlomety a
zpožděné zhasínání předních
světlometů+ přední automatické stěrače
s dešťovým senzorem a nastavitelným
seřízením citlivosti+ vnitřní zpětné
zrcátko s automatickým zatmíváním.
Systém KeyFree - vstup do vozu bez
použití klíče+ 2 pasivní klíče dálkového
ovládání.
Tempomat s nastavitelným omezovačem
rychlosti ASLD.
Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie elektricky ovládaná a vyhřívaná, se
zabudovanými ukazateli směru.
17" x 4.5 ocelová minirezerva, T155/ 70
R17 110M.
4 úchytná oka v zavazadlovém prostoru.

Startování bez použití klíče (startovací tlačítko).

Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS).
Trend/Titanium exteriérová sada obsahuje: - chromovaná lišta pod linií bočních oken+
horní mřížka chladiče s vodorovnými chromovanými lištami a chromovanou linií okolo+
dolní mřížka chladiče v černé barvě+ spodní části nárazníků nelakované v černé
barvě+ zadní ochranný plát nárazníku (difuzor) lakovaný ve stříbrném odstínu+
nástavce blatníků nelakované v černé barvě+ boční nástavce prahů a ochranné lišty
dveří nelakované v černé barvě+ dvě chromované koncovky výfuku.
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním.
17" x 7.5 kola z lehkých slitin D2YDP s 5x2 paprsky a stříbrným lakováním, pneu
235/55 R17.
7 airbagů - 2x přední a 2x boční pro řidiče a spolujezdce, 2x stropní pro obě řady
sedadel, 1x kolenní airbag řidiče (neobsahuje deaktivaci airbagu spolujezdce).

