JÁRMŰ ADATLAP
Rendelés alatt! Várható érkezés: 2022-11-25.

-7 %

FORD ECOSPORT FREEDOM 1.0L ECOBOOST 125 M6
Modellkód: ECOSPORT-2021/3-20210412_06
Hirdetési kód: PRCAR-48615
Eredeti bruttó ár:

Akciós bruttó ár:

9 185 000 Ft

8 585 000 Ft

HAVI 165 616 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:

48615

Modell kód (Sincom):

ECOSPORT-2021/3-20210412_06

Gyártási év:

2022

Rendelési szám (Száll. ID. I.):

F1044

Gyártmány:

FORD

Modell:

ECOSPORT FREEDOM 1.0L ECOBOOST 125 M6

Kivitel:

SUV / Crossover

Üzemmód:

Benzin

Alvázszám:

WF01XXERK1NB72959

Motorszám:

NB72959

Hengerűrtartalom (cm3):

999

Teljesítmény (kw / LE):

92 / 125

Színkód:

PN4HS

Szín ID:

5124

Szín:

SOLAR SILVER

Kárpit:

SENSICO (VINYL)/SZÖVET EBONY B

Sebességváltó:

6 FOK. MANUÁLIS

Ajtók száma:

5

Szállítható személyek száma:

5

Csomagtér térfogata (L)

375

A gépjármű vételára és költségei
Megnevezés

Bruttó ár

Jármű bruttó listaára (27 % Áfa-val)

9 185 000 Ft

Összes adott bruttó kedvezmény (27 % Áfa-val)

600 000 Ft

Akciós hirdetett bruttó ár (27 % Áfa-val)

8 585 000 Ft

Regisztrációs adó - az akciós hirdetett bruttó ár tartalmazza

45 000 Ft

Teljes Áfa tartalom

1 815 591 Ft

A forgalomba helyezés költsége (külön fizetendő!)

180 000 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
12 v-os csatlakozó az elsõ üléseknél

17"-os könnyûfém kerekek - shadow silver 205/50 r17 gumikkal

2 irányban állítható utasülés

3 küllõs bõr kormánykerék

4 irányban állítható vezetõülés

4,2" színes kijelzõ a kormány mögött

60/40 arányban dönthetõ hátsó ülések

Aktív hûtõrács lamellák

Automata fényszóróvezérlés (ki- és bekapcsolás)

Automata klímaberendezés

Belsõ kialakítás

Belsõtérvilágítás (ajtózárás után elsötétülõ) elsõ és hátsó
térképolvasó lámpával

Biztonság és védelem

Biztonsági elektronikai rendszerek-menetstabilizáló rendszer (esp)
-blokkolásgátló

Biztonsági gyerekzár a hátsó ajtókon

Bõr sebességváltó gomb

Csomagrögzítõ horgok

Csomagtérvilágítás

Defektjavító készlet

Elektromos ablakemelõk elõl-hátul, globális nyitás/zárás funkcióval

Elsõ szõnyegek

Elsõ tárcsa- és hátsó dobfékek

Esõérzékelõ ablaktörlõ

Fedélzeti számítógép

Fekete burkolat az ajtó alsó részén és a küszöbön

Fekete elsõ és hátsó lökhárító alsó rész

Fekete tetõsín

Felsõkonzol napszemüvegtartóval

Figyelmeztetés vezetõ- és utasoldali biztonsági öv bekapcsolására

Ford easy fuel - tanksapka nélküli üzemanyagbetöltõ nyílás

Funkcionalitás, kényelem

Függönylégzsák

Fûthetõ, elektromosan állítható külsõ tükrök

Halogén hátsó lámpa

Hangulatvilágítás - középkonzol, lábtér

Harmadik féklámpa

Hazakísérõfény

Hárompontos biztonsági övek minden ülésen

Hátsó elektromos ablakemelõ

Hátsó parkolóradar

Ice csomag 55- 8"-os érintõképernyõs kijelzõ- am/fm rádió +dab- 6

Intelligens sebességasszisztens

hangszóró
Isofix rögzítési pontok (hátsó szélsõ üléseken)

Kalaptartó

Karosszéria színére fényezett ködlámpakeret

Keréknyomás figyelõ rendszer (tpms)

Kesztyûtartó világítás

Krómozott díszítõcsík az övvonalon

Krómozott felsõ hûtõrács

Krómozott fényszóróház

Középkonzol csúsztatható kartámasszal, pohártartóval, króm kerettel

Led nappali menetfény

Led tompított fényszóró halogén távolsági fénnyel

Lökhárítóba integrált hátsó ködlámpa

Mykey (1 behajtaható kulcs + 1 standard kulcs)

Oldalra nyíló csomagtérajtó

Poliuretán kézifékkar

Sebességtartó automatika

Sensico (vinyl) szövet kárpit

Standard felfüggesztés

Standard színezett üvegek

Szervókormány, elektromos (epas)

Színre fújt elsõ és hátsó lökhárító felsõ rész

Színre fújt kerékjárati ívek

Színrefújt ajtókilincsek

Színrefújt tükörház

Táblefelismerõ rendszer (sebességkorlátozásra és elõzésre vonatkozó

Téli csomag- fûthetõ elsõ ülések- fûthetõ szélvédõ- fûthetõ kormány

táblák)
Utasoldali légzsák deaktiválás

Vezetõ- és utasoldali elsõ légzsákok

Vezetõ- és utasoldali elsõ oldallégzsákok

Vezetõ- és utasoldali napellenzõ tükörrel

Vezetõoldai térdlégzsák

Vezetõoldali deréktámasz

Állítható elsõ és hátsó fejtámlák

Ütközésmegelõzõ rendszer

Extra felszereltség (a vételár tartalmazza)
Fashion metálfényezés (180 000 Ft)

Sötétített üvegezés a b oszloptól hátrafelé (85 000 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.

