Ford S-MAX
2,0 TDCi Titanium PowerS/ACC/Kessy/Tažné / 2017 / 131 848 km

425 000 Kč s DPH 351 240 Kč bez DPH
Karoserie

MPV

Výkon motoru

110 kW

V provozu od

2017-03-23

Převodovka

Automatická

Najeto

131 848 km

STK

2023-05-03

Palivo

Nafta

Servisní knížka

ano

VIN

WF0JXXWPCJHU33712

Objem motoru 1 998 ccm

PowerShift! Nevídaně zachovalé MPV s automatickou převodovkou a kompletně
doloženou servisní historií. Nehavarováno a neopravováno. Adaptivní tempomat a
veškeré bezpečnostní asistenty. Automatická klimatizace a vyhřívaná sedadla. Navigace a
dotykový displej se SYNC3. Velká variabilita vnitřního prostoru a roletky na zadních
oknech. Demontovatelné tažné zařízení. 18'' originální litá kola. Nejvýhodnější financování
a nejlevnější pojištění. Možnost plnohodnotné prodloužené záruky až na 36 měsíců..

Výbava vozidla

6 rychlostních stupňů
6x airbag
ABS
adaptivní regulace podvozku
adaptivní tempomat
airbag řidiče
ambientní osvětlení interiéru
Android Auto
Apple CarPlay
asistent jízdy v jízdním pruhu
asistent jízdy v koloně
asistent rozjezdu do kopce (HSA)
asistent stability přívěsu (TSA)
asistent změny jízdního pruhu
aut. aktivace výstražných světlometů
aut. klimatizace
aut. převodovka
aut. zabrždění v kopci
automatické přepínání dálkových
světel
automaticky zatmavovací zrcátka
autorádio
bezklíčové odemykání
bezklíčové startování
bezklíčové startování a odemykání
bluetooth
brzdový asistent
CD přehrávač
centrál dálkový
centrální zamykání
deaktivace airbagu spolujezdce
dělená zadní sedadla
denní svícení

digitální příjem rádia (DAB)
digitální přístrojový štít
dotykové ovládání palubního počítače
DVD přehrávač
dvouzónová klimatizace
EDS
el. okna
el. seřiditelná sedadla
el. sklopná zrcátka
el. zrcátka
elektronická ruční brzda
filtr pevných částic
hands free
hlídání jízdního pruhu
hlídání mrtvého úhlu
imobilizér
indikátor parkování
isofix
LED denní svícení
litá kola
mlhovky
multifunkční volant
nastavitelný volant
nouzové brzdění (PEBS)
originál autorádio
ostřikovače světlometů
palubní počítač
paměť nastavení sedadla řidiče
parkovací asistent
parkovací senzory přední
parkovací senzory zadní
plní 'EURO VI'

podélný posuv sedadel
polohovací sedadla
posilovač řízení
potahy kůže
protiprokluzový systém kol (ASR)
regulace tuhosti podvozku
repro
roletky na zadních oknech
řazení pádly pod volantem
satelitní navigace
senzor opotřebení brzdových destiček
senzor stěračů
senzor světel
senzor tlaku v pneumatikách
síťka mezistěny zavazadlového prostoru
sledování únavy řidiče
stabilizace podvozku (ESP)
start-stop systém
startování tlačítkem
tažné zařízení
tempomat
ukazatel rychlostního limitu (SLIF)
USB
venkovní teploměr
volba jízdního režimu
vyhřívaná sedadla
vyhřívané přední sklo
výsuvné opěrky hlav
výškově nastavitelná sedadla
zadní stěrač
zadní světla LED
závěsné zařízení

