Ford EcoSport
EcoBoost PowerShift ST Line / 2019 / 75 300 km

458 000 Kč s DPH 378 512 Kč bez DPH
Karoserie

SUV

Výkon motoru

92 kW

V provozu od

2019-03-15

Převodovka

Automatická

Najeto

75 300 km

STK

2023-03-15

Palivo

Benzín

Servisní knížka

ano

VIN

WF01XXERK1JG65408

Objem motoru 998 ccm

ST Line! VŮZ NESTOJÍ NA PRODEJNÍ PLOŠE. NUTNO VOLAT PŘEDEM. Spolehlivý a
na provoz nenáročný crossover s úsporným a zároveň silným benzínovým motorem a
automatickou převodovkou. Automatická klimatizace, vyhřívaná sedadla + volant,
navigace s dotykovou obrazovkou, autorádio s připojením USB a bluetooth. Zadní kamera,
bezklíčový přístup, el. střešní okno. Neponičený interiér s ambientním osvětlením.
Kompletní specifikace výbavy, detailní technický popis, fotografie či video na přání.,

Výbava vozidla

6 rychlostních stupňů
6x airbag
ABS
ambientní osvětlení interiéru
Android Auto
Apple CarPlay
asistent rozjezdu do kopce (HSA)
asistent stability přívěsu (TSA)
aut. aktivace výstražných světlometů
aut. klimatizace
aut. převodovka
automatické přepínání dálkových
světel
automaticky zatmavovací zrcátka
autorádio
bezklíčové startování a odemykání
bluetooth
brzdový asistent
centrál dálkový
deaktivace airbagu spolujezdce
dělená zadní sedadla
denní svícení
digitální příjem rádia (DAB)
digitální přístrojový štít
dotykové ovládání palubního počítače
el. okna
el. sklopná zrcátka

el. startér
el. zrcátka
elektronická ruční brzda
hands free
hlídání provozu při couvání (RCTA)
imobilizér
indikátor parkování
isofix
klimatizace
LED denní svícení
litá kola
mlhovky
multifunkční volant
nastavitelný volant
nouzové brzdění (PEBS)
originál autorádio
palubní počítač
parkovací asistent
parkovací kamera
parkovací senzory přední
parkovací senzory zadní
pevná střecha
plní 'EURO VI'
pohon 4x2
posilovač řízení
protiprokluzový systém kol (ASR)

přední pohon
repro
řazení pádly pod volantem
satelitní navigace
senzor stěračů
senzor světel
senzor tlaku v pneumatikách
stabilizace podvozku (ESP)
start-stop systém
startování tlačítkem
střešní okno
střešní šíbr el.
tempomat
tónovaná skla
USB
venkovní teploměr
volba jízdního režimu
vyhřívaná sedadla
vyhřívaná zrcátka
vyhřívané přední sklo
vyhřívaný volant
výsuvné opěrky hlav
výškově nastavitelná sedadla
zadní stěrač
zatmavená zadní skla

