FORD TOURNEO
CUSTOM 2018
СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ ‡

ВКАЗАНІ ЦІНИ Є ОРІЄНТОВНИМИ ТА МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЬ ВІД ФАКТИЧНИХ. ОСТАТОЧНА ЦІНА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ В ДОГОВОРІ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АВТО

TOURNEO F300L2H1 155
TITANIUM

КОМПЛЕКТАЦІЇ †
2.2 (155 к.с.)

ДИЗЕЛЬ

MT6

1 130 487*

ДОПЛАТА ЗА КОЛІР МЕТАЛІК
Tectonic Silver, Moondust Silver, Magnetic

БЕЗПЕКА

14 474*

ABS - антиблокувальна система гальм

●

ESP - електронна програма стабілізації

●

ROM - система запобігання перекиданню

●

EBA - ситема екстреного гальмування

●

HLA - система початку руху на схилі

●

TC - Антипробуксовувальна система

●

Передні подушки безпеки для водія та переднього пасажира

●

Бокові подушки безпеки для водія та переднього пасажира

●

Шторки безпеки для водія та переднього пасажира

●

Центральний замок з дистанційним керуванням

●

Кондиціонер

●

Кондиціонер та обігрів у задній частині салону автомобіля

●

Бортовий комп'ютер

●

Гідропідсилювач керма

●

Регулювання рульової колонки в 4-х напрямках

●

Механічне регулювання кута нахилу фар

●

Функція "проведи мене додому" (затримка вим.світла)

●

Електросклопідйомники передніх вікон (водія та переднього пасажира)

●

Поворотні кватирки у вікнах 2-го ряду сидінь

●

Електрообігрів заднього скла

●

Електробігрів лобового скла

●

Механічне регулювання сидіння водія в 4-х напрямках

●

Механічне регулювання сидіння переднього пасажира в 4-х напрямках

●

Підтримка попереку на сидінні водія

●

Підтримка попереку на сидінні переднього пасажира

●

Підігрів передніх сидінь

●

Круїз-контроль з обмеженням швидкості

●

Датчик дощу

●

Датчик світла

●

Передні та задні датчики паркування

●

Камера заднього виду

●

Передній бампер кольору кузова

●

Задній бампер кольору кузова

●

Широкі бокові молдинги кольору кузова

●

Зовнішні ручки дверей у колір кузова

●

Ручка багажника кольору кузову

●

Зовнішні дзеркала кольору кузова

●

Зовнішні дзеркала з електричним регулюванням, підігрівом, показчиками поворотів та електроскладанням

●

КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

ЗОВНІШНІ ОСОБЛИВОСТІ

●	
Обладнання автомобіля, враховане у його вартості.
*	Вартість автомобіля вказана у гривні станом на 27 квітня 2018 (згідно курсу на www.winner.ua: 1 євро = 31,95 гривень).
†
	
ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на
день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.
LWB	
(Long Wheel Base, L2) – довга колісна база

FORD TOURNEO
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КОМПЛЕКТАЦІЇ †

TOURNEO F300L2H1 155
TITANIUM

ЗОВНІШНІ ОСОБЛИВОСТІ

Зсувні бокові двері з обох боків

●

Бокові підніжки по всій довжині зсувних дверей

●

Передні та задні бризговики

●

Тонування задніх вікон

●

Стрічковий відбивач на кромці задніх дверей

●

Галогенові фари

●

Передні протитуманні фари

●

Запасне колесо

●

Шини 215/65R16 на легкосплавних дисках

●

Підлокітник для сидіння водія та перднього пасажира

●

Бокові підлокітники 2-го ряду сидінь

●

Потрійні сидіння другого та третього рядів салону

●

Регульвання нахилу спинки задніх сидінь

●

Сонцезахисні козирки з боку водія і переднього пасажира з підсвічуванням люстерка

●

Передні та задні ліхтарі освітлення з салону з плавним вимиканням

●

Ліхтарі освітлення багажного відсіку

●

Освітлення просторів для ніг – лише бокові двері багажного відсіку

●

Гачки для одягу (задні)

●

Тканинне оздоблення сидінь

●

Шторки для вікон 2-го /3-го ряду сидінь

●

Оздоблена шкірою ручка важеля перемикання передач

●

Шкіряне оздоблення керма

●

Радіо/CD, 5" кольоровий TFT дисплей, 4 динаміків, управління аудіо на кермі, USB та AUX- роз'єми

●

ІНТЕР'ЄР

●

Обладнання автомобіля, враховане у його вартості.
ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день
придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.

†

