MOTOR
Combustibil/ Norma poluare: Diesel 6.2
Putere maxima: 170 CP
CUTIE DE VITEZE
Transmisie manuala 6+1 trepte
PERFORMANTE
Viteza maxima: - km/h
Acceleratie (0-100 km/h):- s
CONSUM DE CARBURANT SI EMISII NOXE (CO2) WLTP
8.3 - 8.7 l/100km
216 - 226 g/km
CULOARE CAROSERIE / TAPITERIE
Vopsea nemetalizata: Frozen White

* Autovehiculul din imagine este cu titlu de prezentare.

DOTARI STANDARD
ABS & ESP+, Acoperire podea – covoraş, Airbag lateral montat în scaun la nivelul toracelui
Airbag pasager, Airbag șofer, Airbag-uri laterale și tip cortină
Anvelope 265/60 R18 A/S, Apărători de noroi față, Apărători de noroi spate
Asistență inteligentă pentru viteză, Avertizare centuri de siguranță șofer/pasager
Avertizor temperatură scăzută, Banchetă rândul doi
Bară de protecție față, Bară față plastic în culoarea caroseriei
Benă Pick-up - Cârlige interioare pentru fixare, Bușon alimentare Ford Easy Fuel
Cameră video spate, Capitonaj Premium panou interior cabină
Capitonare capotă motor, Caroserie ramforsata
Centuri de siguranță inerțiale în trei puncte locurile spate
Cheie pliabila, Claxon cu doua tonalitați
Comenzi multimedia pe volan, Compartiment de răcire în consola centrală
Compartimente de depozitare pe spătarul șoferului
Consolă centrală cu 2 compartimente, Convertor 220V
Cosolă îmbrăcată cu vinil, Cotieră spate, scaunul din centru
Covorașe detașabile podea față și spate Wildtrak Logo
Covorașe detașabile spate cu logo Wildtrak, Diferențial de blocare spate
Oglinzi încălzite și pliabile electric cu semnalizator integrat
Ornament bord Ebony
Pachet Standard Wildtrak (Grilă frontală radiator vopsită, Închidere
centralizată benă, Pachet scaune față 52, Pachet siguranță 16,
Acoperire podea - covoraş, Oglinzi laterale vopsite Boulder Grey,
Mânere uși vopsite Boulder Grey, Ștergătoare cu senzor de ploaie,
Senzori parcare spate, Diferențial de blocare spate, Sistem electronic
de control al temperaturii - (DEATC), Pilot automat cu ASLD, AEB &
ISA, Sistem de alarmă antifurt volumetric, Cameră video spate,
Lumini cu aprindere automată On/Off)
Pachet de pregătire tahograf
Pachet de upgrade funcțional 19 (Sports bar - Arcadă cu iluminare
pentru benă, șine laterale și lampă de frână spate montată în partea
de sus, Sistem de ancorare marfă în benă prin inele)
Pachet radio 123 (Radio AM/FM, SYNC 3 AM/FM, TMC și RDS, CD,
Bluetooth, USB, conexiune AUX pentru dispozitive externe de muzică,
Ecran tactil TFT 8", 6 boxe, Navigație, Microfon și mufă pentru
alimentare pentru spate, Sistem electronic de control al
temperaturii - (DEATC), Modem încorporat 4)
Pachet roți 20 (Jante aliaj 18" x 8.0, Anvelope 265/60 R18 A/S, Roată
de rezervă pe 18")
Pachet scaune față 52 (Scaune electrice încălzite pentru șofer și
pasager, Buzunar pentru hartă pe spatele scaunului șoferului, Scaun
șofer reglabil electric pe 8 direcţii, Avertizare centuri de siguranță
șofer/pasager, Mânere de sprijin montate pe plafon, Fabric:
Ebony/Ebony - Journey Grain - parțial piele (cu logo-ul Wildtrak))
Pachet scaune spate 11 (Cotieră spate, scaunul din centru, Centuri de
siguranță inerțiale în trei puncte locurile spate, Accesorii de fixare
ISOFIX)
Pachet siguranță 16, Pachet tapițerie Wildtrack Standard
Pachet tapițerie interior 20, Parasolar pasager cu oglindă și capac cu iluminare
Parasolar șofer cu spațiu depozitare, oglindă cu capc şi iluminare
Parbriz incălzit, Strat de protecție pentru benă (Priză 12V benă, Benă Pick-up - Cârlige
interioare pentru fixare)
Suport de încărcare (amplasat în benă), Suport ochelari șofer în plafon
Suspensie standard, Tapițerie Fabric: Ebony/Ebony - Journey Grain - Partial Leather (cu
Wildtrak Logo)
Tapițerie panou uși Wildtrak, Termometru temperatura exterioara
Tetieră scaun spate central, Treaptă bară spate în culoare Boulder Grey Step

Direcție servoasistată electric (EPAS), Două chei cu telecomandă
Ecran tactil TFT de 8'', Faruri cu LED
Frână de mână cu mâner şi buton cromat
Făra semalizatoare laterale, Fără bară spate subrulare
Geam electric șofer cu coborâre/ridicare dintr-o apăsare
Geamuri fumurii, Geamuri laterale electrice spate
Grilă frontală radiator vopsită, Hayon cu mecanism Easy-lift
Iluminare torpedo, Indicator avertizare nivel lichid de parbriz
Instalație cârlig de remorcare, Instrumente de bord superioare
Jante aliaj 18" x 8.0, Lampă de ceață spate
Lampă de frână montată în partea de sus
Lumini cu aprindere automată On/Off
Lumini de zi, Lumini frontale de ceață cu LED
Lumină ambientală LED, Lunetă incălzită
Martor avertizare defecțiune, Martor dezactivare airbag pasager
Modem încorporat 4, Mâner hayon benă cromat
Mâner hayon turnat, în culoare proprie
Mânere susținere - față interior, Mânere uși vopsite Boulder Grey
Mânere uși în interior cromate
Oglindă retrovizoare electrocromatică
Oglinzi laterale vopsite Boulder Grey, Parbriz laminat acustic
Pilot automat cu ASLD, AEB & ISA, Prezoane fără blocare
Priză 12V benă, Priză spate 12V
Protecție genunchi șofer, Recunoașterea indicatoarelor de viteză
Reglare faruri față pe înălțime, Roată de rezervă pe 18"
Sacaune șofer și pasager încălzite, Scaun șofer reglabil electric pe 8 direcţii
Scaune tapițate cu piele, Schimbător viteză imbracat în piele
Scut protecție motor și cutie transfer
Senzori parcare față, Senzori parcare spate, Senzori presiune roți
Sistem Stop/Start, Sistem de alarmă antifurt volumetric
Sistem de ancorare marfă în benă prin inele
Sistem de avertizare a coliziunii
Sistem de avertizare la părăsirea benzii de circulație
Sistem de blocare uși spate pentru copii
Sistem de management al bateriei
Sistem electronic de control al temperaturii - (DEATC) (Dezghețare
electrică a lunetei și încălzitor de aer)
Sistem fixare scaun copil banchetă spate
Sistem fixare scaun copil banchetă spate - tip Isofix
Sistem frânare cu discuri față / tamburi spate
Sistem pasiv Keyless Entry & Start
Sports bar - Arcadă cu iluminare pentru benă, șine laterale și lampă
de frână spate montată în partea de sus
Spuma de impact la viteză redusă în bara de protecție
Treaptă laterală cu inserții șlefuite
Volan sport îmbrăcat în piele
Vopsea Boulder Grey grilă radiator
Închidere centralizată benă
Închidere centralizată dublă
Închidere centralizată pe frecvență înaltă
Încălzire cu aer
Șasiu Heavy
Șine acoperiș
Șină laterală benă Dyno Grey
Ștergătoare cu senzor de ploaie

DOTARI OPTIONALE
+ [PN3GZ] Vopsea nemetalizată, Frozen White - 0 Euro
+ [TEMPFP02] Ford Protect, (2+2) Ani 150.000 km - 0.00 Euro

Fără TVA:

TVA inclus:

