
FORD TRANSIT MCA 2.0 130 KM

Cena wybranej specyfikacji: 223 761,60 zł brutto

181 920,00 zł netto

Dane Pojazdu

Model Transit MCA Trend kombi 330 L2

Pojemność silnika 2000cm3

Rodzaj silnika Diesel

Skrzynia biegów Manualna

Typ paliwa ON

Moc 130 KM

Rok modelowy 2022

Specyfikacja

Wyposażenie

● Chlapacze – z przodu

● Lusterka boczne – składane, sterowane i podgrzewane elektrycznie

● Nagrzewnica – zasilana paliwem, z funkcją programowania (zawiera przystosowanie do rozruchu -29°C)

● Pochylanie oparć w tylnych rzędach siedzeń

● Statyczne doświetlanie zakrętów

● Pakiet siedzeń 29 - układ foteli przednich 1+2, podgrzewane fotele, elektryczna regulacja fotela kierowcy,

regulacja odcinka lędźwiowego kierowcy, podłokietnik kierowcy, poduszki powietrzne, regulacja fotela

kierowcy w 10 kierunkach

● Collision Mitigation System - system zapobiegania kolizjom z funkcją automatycznego hamowania (Active

Braking). Działa za pomocą kamery.
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● Czujniki parkowania – przednie i tylne

● Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)

● Funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym (EBW)

● Funkcja wyboru trybu jazdy

● * Hamulec ręczny - mechaniczny

● Komputer pokładowy (zasięg na paliwie w zbiorniku, chwilowe i średnie zużycie paliwa, średnia

prędkość, temperatura zewnętrzna)

● LKA - Lane Keeping Aid - system kontroli pasa ruchu, dostępny w pakietach Driver Assistance

● LKW - Lane Keeping Warning - system ostrzegania przed niezamierzonym zjechaniem z pasa ruchu

● Lusterka boczne – elektrycznie sterowane i podgrzewane

● Ogranicznik prędkości - 90km/h (standard dla serii 425, 470 i 500)

● Podgrzewana przednia szyba „Quickclear”

● System ABS z elektronicznym systemem podziału siły hamowania (EBD)

● System Auto-Start-Stop

● System kontroli obciążenia pojazdu (LAC)

● System kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu (RSC)

● Tempomat

● Układ poprawiający stabilność na zakrętach (CC)

● Układ ułatwiający ruszanie pod górę (HSA)

● Układ wspomagania awaryjnego hamowania (EBA)

● Zbiornik AdBlue® – 24 litry

● Zbiornik paliwa – 70 litrów

● Dach średni – H2

● Drzwi – odsuwane drzwi boczne – po prawej stronie

● Drzwi – tylne dwuskrzydłowe; kąt otwarcia 180° z ogranicznikiem przy 90°
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