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ul. Geodezyjna 82/2 03-290 Warszawa
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T. 665801919

FORD Transit Custom
MCA 2.0
130 KM M6 Trend Van 320 L2
Leasing dla firm
Dostępność: W transporcie
Możliwość konfiguracji FORD Transit Custom MCA
2.0 na życzenie.
2101 zł
(Rata na 59 miesięcy, 15% wpłaty własnej)

Podstawowe informacje o FORD Transit Custom MCA 2.0
kWh

1998 cm3

130 KM

VAN

Pojemność akumulatora netto

Pojemność silnika

Moc silnika

Typ nadwozia

Diesel

Manualna

FROZEN WHITE

2022

Rodzaj paliwa

Typ skrzyni biegów

Kolor

Rocznik

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy?

Kontakt z zaufanym doradcą
Artur Sowa
T: 667491919
M: a.sowa@kingsmanfinance.pl

Parametry techniczne
Moc maksymalna: 96 kW
Zasięg: km
Maksymalny moment obrotowy: 360 Nm / 1500 obr/min
Prędkość maksymalna: 165 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h: 9,8 s

Wyposażenie podstawowe
Bezpieczeństwo i technologia
Akumulator - pojedynczy (z przygotowaniem do rozruchu do -20°C)
Alternator – wzmocniony (240A)
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)
Elektryczny układ wspomagania kierownicy (EPAS)
Funkcja monitorowania stanu pojazdu
Komputer pokładowy - zasięg na paliwie w zbiorniku, chwilowe i średnie zużycie paliwa, średnia prędkość, temperatura zewnętrznaLusterka
boczne - elektrycznie sterowane i podgrzewane
Poduszka powietrzna – kierowcy
System kontroli obciążenia pojazdu (LAC)
System tankowania bez korka wlewu „Ford Easy Fuel" z zabezpieczeniem przed wlaniem niewłaściwego paliwa
System zapobiegający blokowaniu kół (ABS) z elektronicznym systemem rozdziału sił hamowania (EBD)
System zapobiegający wywróceniu pojazdu Roll Stability Control (RSC)
Szyby - elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi z funkcją otwierania szyby po stronie kierowcy jednym naciśnięciem przycisku
Układ ułatwiający ruszanie pod górę (HSA)
Układ wspomagania awaryjnego hamowania (EBA)
Zbiornik AdBlue® - 21 litrów
Zbiornik paliwa – 70 litrów
Systemy audio i komunikacji
Modem FordPass Connect
Radio cyfrowe DAB MyConnection, kolorowy wyświetlacz 4" TFT, zestaw głośnomówiący bluetooth, gniazdo USB, sterowanie z kierownicy, 4
głośniki (standard dla Kombi M1)
Radio cyfrowe DAB w standardzie 1DIN, zestaw głośnomówiący bluetooth, gniazdo USB, sterowanie z kierownicy, 4 głośniki (niedostępne
dla Kombi M1)
Czujniki parkowania - z przodu i z tyłu pojazdu
Gniazdo zasilania - 2 x 12V
Kierownica - wykończona skórą
Klimatyzacja – z przodu pojazdu
Kolumna kierownicy – z regulacją w dwóch płaszczyznach
Oświetlenie - w tylnej części z funkcją stopniowego wygaszania (nie dotyczy Vana)
Oświetlenie w kabinie – lampki do czytania w podsufitce
Podsufitka – kabina pasażerska, profilowana
Półka podsufitowa w kabinie (tylko Van)
Schowek – kieszenie na mapy w przednich drzwiach
Schowek – po stronie kierowcy, w górnej części deski rozdzielczej - otwarty
Schowek – po stronie pasażera, w górnej części deski rozdzielczej - otwarty
Schowek - pod siedzeniem pasażera (tylko pod podwójnym siedzeniem pasażera)
Schowek po stronie pasażera – zamykany
Tempomat
Uchwyt - na słupku B (standard w wersjach Van z podwójną kabiną, Kombi Van M1 i Kombi M1)
Uchwyt na butelki – podwójny, zamontowany w desce rozdzielczej
Wykładzina podłogi – w kabinie - gumowa, łatwa w czyszczeniu (niedostępna w wersji Van z podwójną kabiną Limited i Kombi M1 Sport)
Zawieszenie - przednie niezależne kolumny MacPhersona, regulowane sprężyny, stabilizator i amortyzatory gazowe. Tyt, resory piórowe i
amortyzatory gazowe Siedzenia
Fotel pasażera – podwójny z unoszonym siedziskiem i schowkiem pod fotelem, część środkowa składana w stolik (stolik niedostępny z
tapicerka winylową)
ISOFIX – mocowania fotelika dziecięcego - 2 mocowania w drugim rzędzie
Pakiet foteli przednich 13 - układ foteli przednich 1+2, - regulacja fotela kierowcy 4 (sposoby): przesuw przód/tyt; pochylenie oparcia;
pochylenie siedziska; regulacja wysokości, - podparcie kręgosłupa kierowcy, - podłokietnik kierowcy, - ciemna tapicerka Capitol w tonacji
Ebony
Tylne fotele - drugi rząd, 3-osobowa kanapa ze schowkiem pod siedzeniem (tylko Van z podwójną kabiną)
Tylne fotele - drugi rząd, trzy szerokie siedzenia (2+1), składane i wyjmowane (tylko Kombi M1 i Kombi Van M1)
Tylne fotele – trzeci rząd, trzy szerokie siedzenia (2+1), składane i wyjmowane (tylko Kombi M1)
Immobilizer (Passive Anti-Theft System - PATS)
Zamki drzwi – akustyczna sygnalizacja niedomkniętych drzwi przy zdalnym zaryglowywaniu
Zamki drzwi – z centralnym zamykaniem Zamki drzwi – zdalne sterowanie centralnego zamka z 2 pilotami
Zamki drzwi – samoczynne zaryglowanie drzwi, jeśli w ciągu 45 sekund po zdalnym odryglowaniu nie zostaną otwarte żadne drzwi
Oświetlenie przedziału ładunkowego
Przegroda – formowana z oknem (dotyczy tylko Vana z podwójną kabiną)
Przegroda - pełna blaszana, bez okna, z uchylną klapą (dotyczy Vana z podwójnym fotelem pasażera)
Przestrzeń ładunkowa - 4 zaczepy do mocowania ładunku zgodne z normą DIN 75410 (nie dotyczy Kombi i Kombi Van) Winylowawykładzina
podłogi przedziału ładunkowego (tylko VAN)

Wyłożenie tylnych ścian bocznych – płyta do połowy wysokości
Chlapacze - przednie
Chlapacze - tylne
Drzwi - odsuwane drzwi boczne - po prawej stronie (nie dotyczy wersji Van z podwójną kabiną Limited lub Sport)
Drzwi tylne – dwuskrzydłowe bez szyb; kąt otwarcia 180° z ogranicznikiem przy 90° (Van i Van z podwójną kabiną)
Koło zapasowe - stalowe pełnowymiarowe
Kołpaki kół - pełne
Lusterka boczne - elementy eliminujące martwe pole i wbudowane kierunkowskazy
Obręcze stalowe - 15" z oponami 215/65 R15 (standard w seriach 260, 280 i 300; niedostępne z automatyczną skrzynią biegów)
Obręcze stalowe - 16" z oponami 215/65 R16 (standard w seriach 320 i 340 lub z automatyczną skrzynią biegów)
Przedni zderzak - w kolorze nadwozia
Przednia krata wlotu powietrza - z 3 poprzeczkami Reflektory - halogenowe reflektory projektorowe
Reflektory - światła do jazdy dziennej LED
Szyby boczne – w 2 rzędzie po lewej i po prawej stronie – nieotwierane (standard dla Van z podwójną kabiną, Kombi Van M1, Kombi M1)
Szyby boczne – w 3 rzędzie po lewej i po prawej stronie – nieotwierane (Kombi M1)
Światła przeciwmgielne - przednie z funkcją adaptacyjnego doświetlania zakrętów
Tylny zderzak – częściowo w kolorze nadwozia (narożniki)

Wyposażenie dodatkowe
Lakier zwykły FROZEN WHITE
Zestaw zabezpieczający przestrzeń ładunkową- wyłożenie boków przedziału ładunkowego pełnej wysokości
Pakiet poprawiający widoczność 2 :
Elektrycznie ogrzewana przednia szyba
Czujnik poziomu płynu spryskiwacza
Elektrycznie regulowane, ogrzewane składane lusterka boczne
Automatycznie włączane światła
Automatycznie włączane wycieraczki
Możliwe inne konfiguracje auta - na życzenie klienta
Dodatkowe usługi Kingsman
1. Ubezpieczenia AC/OC
2. Ubezpieczenia GAP
3. Transport aut w dowolnie wyznaczone miejsce na życzenie klienta.
Dlaczego warto kupić samochód właśnie z Nami?
1. Doskonale wiemy jak możemy wygenerować dla Ciebie duże oszczędności przy zakupie samochodu, produktów finansowych oraz
ubezpieczeniowych. Posiadamy duże rabaty = super ceny na produkty i usługi!
2. Tworzymy z naszymi klientami społeczność, zawsze ich wspierając - nasi klienci robią biznes między sobą. Zakup auta to dopiero
początek naszej znajomości! Możesz w ten sposób poszerzać grono swoich partnerów biznesowych.
3. Wierzymy w rzetelność i uczciwość. Zawsze odbierzemy od Ciebie telefon i doradzimy. Na każdym etapie masz swojego Doradcę
Motoryzacyjnego!
Przedstawione warianty oferty nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, potrzebna jest nam decyzja kredytowa w zakresie
Twojej zdolności - abyśmy mogli przedstawić Ci ofertę wiążącą i otrzymasz ją w umowie leasingowej. Jednocześnie informujemy, że
dostępność aut będzie potwierdzana po podpisaniu umowy leasingu oraz uiszczeniu opłat wstępnych bądź rezerwacyjnych jeśli takowe
będą miały miejsce przy Twojej umowie. W każdej chwili masz prawo odstąpić od umowy leasingu bądź umowy zaliczkowej o ile zapisy w
umowach nie stanowią inaczej.
Zdj. mają charakter poglądowy. Sprawdź z Doradcą Motoryzacyjnym Kingsman dostępność auta i kolorystyki.

