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Przedstawiamy fabrycznie nowy samochód zgodny z poniższą specyfikacją
Ford Transit MCA podwozie 2.0 New EcoBlue 160KM HDT6 M6 FWD Trend pojedyncza kabina 350 L5 

wraz z zabudową typu skrzynia otwarta
ZABUDOWA WYMIARY [mm]

SZER.WEW. WYSOKOŚĆ DŁ.WEW.

SKRZYNIA OTWARTA 2200 400 5200

KOLOR PODWOZIA: BIAŁY
Wybrane elementy wyposażenia standardowego:
Pełnowymiarowe koło zapasowe
Podgrzewana szyba przednia
Elektryczne lusterka
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)
Funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym (EBW)
Funkcja wyboru trybu jazdy
Komputer pokładowy 
Poduszka powietrzna – kierowcy
Przystosowanie do rozruchu w -20°C 
System ABS 
System Auto-Start-Stop
System kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu (RSC)
Szyby – elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi 
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
Immobiliser
Koła stalowe 16'' z oponami 235/65 R16C
Systemy audio i komunikacji
Modem FordPass Connect
Radio cyfrowe DAB w standardzie 1DIN, zestaw głośnomówiący bluetooth, gniazdo USB, sterowanie z kierownicy, 4 głośniki. 
Komfort
Dwa uchwyty na butelk na tablicy rozdzielczej
Gniazdo zasilania – 2 x 12V (na tablicy rozdzielczej i w schowku)
Kierownica – wykończona skórą
Klimatyzacja – z przodu pojazdu, z filtrem przeciwpyłkowym
Kolumna kierownicy – z regulacją w dwóch płaszczyznach
Konsola podsufitowa
Oświetlenie przedziału ładunkowego
Oświetlenie w kabinie – lampki w podsufitce, z funkcją stopniowego wygaszania oraz lampki do czytania map
Podsufitka – w kabinie – formowana
Przednie – niezależne kolumny MacPhersona, regulowane sprężyny, stabilizator i amortyzatory gazowe, tylne – resory piórowe
Schowek podręczny – z drzwiczkami, zamykany na zamek, mieszczący teczki formatu A4
Schowki – kieszenie w przednich drzwiach
Schowki – pod siedzeniem pasażera (dotyczy podwójnego fotela pasażera)
ZABUDOWA: SKRZYNIA OTWARTA
Skrzynia aluminiowa
Oświetlenie obrysowe zgodne z kodeksem drogowym
Podłoga wykonana ze sklejki antypoślizgowej
Osłona kabiny kierowcy oraz aluminiowe listwy antynajazdowe 

Cena  124 900  zł netto

    Cena netto uwzględnia finansowanie proponowane przez edostawcze.pl. Zamawiający  
oświadcza,  że zapoznał się załączonymi warunkami realizacji zamówienia. 
Zdjęcie w ofercie poglądowe. Wymagana zaliczka zwrotna: 1000zł

Podpis czytelny zamawiającego
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