JÁRMŰ ADATLAP
Készleten!

-15 %

FORD PUMA FREEDOM 1.0L 125LE M6
Modellkód: PUMA-2021/6-20210601_25
Hirdetési kód: PRCAR-46352
Eredeti bruttó ár:

Akciós bruttó ár:

TOP AJÁNLAT
10 365 000 Ft

8 790 000 Ft

HAVI 169 570 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:

46352

Modell kód (Sincom):

PUMA-2021/6-20210601_25

Gyártási év:

2022

Rendelési szám (Száll. ID. I.):

L9832

Gyártmány:

FORD

Modell:

PUMA FREEDOM 1.0L 125LE M6

Kivitel:

SUV / Crossover

Üzemmód:

Benzin

Alvázszám:

WF02XXERK2NU47239

Motorszám:

NU47239

Hengerűrtartalom (cm3):

999

Teljesítmény (kw / LE):

93 / 126

Színkód:

PN4HS

Szín ID:

5124

Szín:

SOLAR SILVER

Kárpit:

SZÖVET EBONY

Sebességváltó:

6 FOK. MANUÁLIS

Ajtók száma:

5

Szállítható személyek száma:

5

Hosszúság (mm):

4186

Szélesség (mm):

1930

Magasság (mm):

1537

Csomagtér térfogata (L)

456

A gépjármű vételára és költségei
Megnevezés

Bruttó ár

Jármű bruttó listaára (27 % Áfa-val)

10 365 000 Ft

Összes adott bruttó kedvezmény (27 % Áfa-val)

1 575 000 Ft

Akciós hirdetett bruttó ár (27 % Áfa-val)

8 790 000 Ft

Regisztrációs adó - az akciós hirdetett bruttó ár tartalmazza

45 000 Ft

Teljes Áfa tartalom

1 859 173 Ft

A forgalomba helyezés költsége (külön fizetendő!)

160 000 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
17"-os könnyûfém kerekek, absolute black, 215/55 r17 gumikkal

3 küllõs fûthetõ sensico vinyl kormánykerék szürke (metal grey)
varrással

4,2"-os színes kijelzõ a kormánykerék mögött

Aktív hûtõrács lamellák mhev motorok esetén

Automatikus fényszóróvezérlés (ki- és bekapcsolás)

Automatikus távolsági fényszóróvezérlés

Defektjavító készlet (12v-ról mûködtethetõ elektromos pumpával)

Dupla csomagtér padló

E-call beépített modemmel

Egyzónás automata klímaberendezés

Elektromos elsõ és hátsó ablakemelõk (globális nyitás/zárás)

Elsõ ködlámpák statikus kanyarfénnyel, króm díszítéssel

Elsõ szõnyegek szimpla varrással

Elöl tárcsafék, hátul dobfék

Esõérzékelõs ablaktörlõ, automatikusan sötétedõ belsõ tükör,

Fedélzeti számítógép

egyszólamú kürt
Fekete mûanyag küszöbborítás króm betétekkel

Fekete pedálok

Fényezetlen féknyereg

Fûthetõ ablakmosó fúvókák

Fûthetõ elsõ ülések

Fûthetõ szélvédõ

Hátsó biztonsági öv bekapcsolásra figyelmeztetés

Hátsó fejtámlák mindegyik üléshez

Hátsó parkolóradar

Hátsó spoiler

Ice csomag 14 - 8"-os érintõképernyõs kijelzõ sync 3, beépített

Intelligens sebességasszistens (isa) - sebességkorlátozó-tábla

hangvezérlés, 2 usb

felismerõ rendszer

Kipörgésgátló, esc- lejtmenetvezérlés és visszagurulásgátló

Led belsõ hangulatvilágítás

Led hátsó lámpák

Légzsákok: elsõ és oldalsó vezetõ és utasoldali

Manuálisan 2 irányban állítható utasülés

Manuálisan 4 irányban állítható vezetõülés

Mykey (programozható indítókulcs)

Növelt oldaltartású elsõ ülések

Oldalsó függönylégzsák

Osztottan (60/40) dönthetõ hátsó üléstámla

Projektoros led fényszórók (halogén távolsági fényszóróval) led

Prémium középkonzol - kartámasz, tárolórekesz

menetfénnyel
Prémium tetõkárpit - világos szövet, megvilágított napellenzõk

Rejtett kipufogóvég

Rögzítõfülek a csomagtérben

Sebességtartó automatika beállítható sebességlimit (asld)
funkcióval

Sensico vinyl kézifékkar borítás

Sensico vinyl sebességváltó gomb

Standard felfüggesztés

Színrefújt lökhárító felsõ rész, fényezetlen fekete mûanyag alsó rész
szürke betéttel

Színrefújt, elektromosan állítható, behajtható, fûthetõ külsõ tükrök

Szövet kárpit

beépített indexszlámpával
Sávelhagyásra figyelmeztetõ rendszer

Sávtartó automatika

Táblafelismerõ rendszer

Távirányítású központi zár

Vezeték nélküli telefon-töltõfelület

Vezetõülés deréktámasszal

Választható vezetési módok

Éberségfigyelõ rendszer

Ütközésmegelõzõ rendszer, ütközés utáni fékezés

Extra felszereltség (a vételár tartalmazza)
Metálfényezés (185 000 Ft)

Vezetõi asszisztens csomag 2- automata parkolórendszer- elsõ
parkolóradar- tolatókamera (160 000 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.

