JÁRMŰ ADATLAP
Rendelés alatt! Várható érkezés: 2023-02-01.

-6 %

FORD KUGA FREEDOM 1.5L ECOBOOST 150LE M6 FWD
Modellkód: KUGA-2021/3-20210401_47
Hirdetési kód: PRCAR-46853
Eredeti bruttó ár:

Akciós bruttó ár:

14 400 000 Ft

13 600 000 Ft

HAVI 262 362 FT-TÓL!*
* FIGYELEM! Az itt megjelölt törlesztőrészlet 30 % önrész és 60 hónap futamidő esetén érvényes! Éves kamatláb: 19.5 %. A
finanszírozási feltételekről és egyéb részletekről kérjük, érdeklődj az elérhetőségeinken! FIGYELEM! A FOGLALÓ VISSZAJÁR, HA
A FINANSZIROZÁSI KÉRELMED ELUTASÍTÁSRA KERÜL.

A kiemelt kapcsolattartód:
Ablaka Balázs
értékesítési vezető
E-mail: ablaka.balazs@autocentrumszabo.hu
: +36305757440

További értékesítõ: Gál Róbert,

: +36307912141

A jármû részletes adatlapja
PRCAR kód:

46853

Modell kód (Sincom):

KUGA-2021/3-20210401_47

Gyártási év:

2022

Rendelési szám (Száll. ID. I.):

E9845

Gyártmány:

FORD

Modell:

KUGA FREEDOM 1.5L ECOBOOST 150LE M6 FWD

Kivitel:

SUV / Crossover

Üzemmód:

Benzin

Alvázszám:

n/a

Motorszám:

n/a

Hengerűrtartalom (cm3):

1497

Teljesítmény (kw / LE):

110 / 149

Színkód:

NYU

Szín ID:

5150

Szín:

MAGNETIC GREY

Kárpit:

n/a

Sebességváltó:

6 FOK. MANUÁLIS

Ajtók száma:

5

Szállítható személyek száma:

5

Hosszúság (mm):

4629

Szélesség (mm):

2178

Magasság (mm):

1680

Csomagtér térfogata (L)

411

A gépjármű vételára és költségei
Megnevezés

Bruttó ár

Jármű bruttó listaára (27 % Áfa-val)

14 400 000 Ft

Összes adott bruttó kedvezmény (27 % Áfa-val)

800 000 Ft

Akciós hirdetett bruttó ár (27 % Áfa-val)

13 600 000 Ft

Regisztrációs adó - az akciós hirdetett bruttó ár tartalmazza

85 000 Ft

Teljes Áfa tartalom

2 873 268 Ft

A forgalomba helyezés költsége (külön fizetendő!)

210 000 Ft

A forgalomba helyezés költsége tartalmazza a magyarországi forgalmi engedélyt, valamint az üzembe helyezés költségeit az
alábbiak szerint: vagyonszerzési illeték, rendszám, forgalmi engedély, törzskönyv, műszaki vizsga, 0 revízió, Kresz táska.

Alapfelszereltség
12v-os aljzat a csomagtérben

18"-os könnyûfémkerekek rock metallic (7.5x18)225/60 r18-as gumikkal

3 küllõs sport kormánykerék

5 év (2+3 év) / 150.000 km - ingyenes ford extra garancia**

60/40 arányban osztott hátsó üléssor

Agate black sport díszítõcsík az övvonalon

Aktívan záródó hûtõrács lamellák

Automatikus ajtózár (elindulás után)

Automatikus esõérzékelõs ablaktörlõ

Automatikusan elsötétedõ belsõ tükör

Belsõ hangulatfény led világítással

Blazer blue (alapfényezés)

Blokkolásgátló (abs)

Bõr sebességváltógomb

Defektjavító szett

Dupla ovális polírozott kipufogó

Elektromos elsõ ablakemelõk automata funkcióval

Elektromos hátsó ablakemelõk automata funkcióval

Elektromos kézifék

Elektromos szervokormány

Elektromosan behajtható, állítható, fûthetõ, külsõ tükrök integrált

Elsõ led ködfényszórók

irányjelzõkkel
Elsõ parkolóradar

Elsõ és hátsó tárcsafék

Elsõ és hátsó velúr szõnyegek logóval

Elsõ és második sori függönylégzsákok

Emelt oldaltartású, sportos elsõ ülések

Fedélzeti számítógép

Fekete tetõsín

Felsõkonzol napszemüvegtartóval

Halogén fényszórók- led tompított fényszóró, halogén távolsági

Hazakísérõfény

fényszóró
Hárompontos biztonsági övek minden ülésen

Hátsó parkolóradar

Ice csomag 14 - navigáció, dab- duál am/fm antenna, usb bemenet- 12,3"

Isofix elõkészítés

digitális kijelzõ
Keréknyomásfigyelõ rendszer (tpms)

Kulcsnélküli ajtónyitó és indítórendszer

Kétzónás elektromos automata klímaberendezés

Lábtérvilágítás

Megvilágított sminktükör a napellenzõben vezetõ és utas oldalon

Passzív lopásgátló rendszer

Pollen/szénszûrõ

Prémium középkonzol kartámasszal

Sebességtartó automatika - beállítható sebességlimit (asld)

Sport lökhárítók (elöl, hátul)

funkcióval
Sportos alumínium pedálok

Sportos fekete tetõkárpit

Színezett üvegek (zöld)

Színrefújt ajtókilincsek

Színrefújt hátsó ajtónyitó

Színrefújt tükörház

Szövet kárpit- emelt oldaltartású, sportos elsõ ülések- manuálisan 6

Sávtartó automatika sávelhagyásra figyelmeztetõ rendszerrel

irányban állítható
Sötétített üvegezés a b oszloptól hátrafelé

Tolatókamera (osztott képernyõ funkció nélkül)

Távirányítóról nyitható csomagtérajtó zár

Távírányítós központizár

Téli csomag 2 - fûthetõ szélvédõ - fûthetõ elsõ ülések- fûthetõ

Térképzseb az elsõ ülések háttámláján

kormánykerék
Utasoldali manuálisan állítható deréktámasz

Vezetõ és utasoldali légzsákok

Vezetõ és utasoldali oldallégzsákok

Vezetõoldali manuálisan állítható deréktámasz

Vészhelyzeti asszisztens

Extra felszereltség (a vételár tartalmazza)
Metálfényezés (agate black, solar silver, blue metallic) (180 000 Ft)

Mini acél pótkerék 165/70r17nem rendelhetõ mhev modellhez (40 000 Ft)

Vezetési kényelem csomag - kizárólag phev hajtáslánccal vagy manuális
váltóval ! (429 999 Ft)

A jelen adatlap kizárólag tájekoztató jellegû, nem minõsül ajánlatnak. Az árak, kondíciók mindenkori változtatásának jogát az Autócentrum Szabó
Kft. fenntartja. Az aktuális, frissített árakról, felszereltségekrõl és kondíciókról a honlapunkon keresztül, vagy a márkakereskedéseinkben
tájékozódhat.

