12-09-2018

Korzystający:
Numer kalkulacji:

2164622018/GD
Opis pojazdu

Marka Model

FORD Ka+ 17- Ka+ 1.2 Ti-VCT White Edition

Typ pojazdu

Samochód osobowy

Rodzaj paliwa

Benzyna

Moc silnika (KM/kW)

86 / 63

Pojemność silnika (cm3)
Liczba drzwi / rodzaj nadwozia
Cena zakupu
Waluta zakupu

1 198
5 / Hatchback
36 504,06
PLN

Warunki finansowe
Rata leasingowa

454,74 PLN

Opłata administracyjna za zarządzanie pojazdem

30,00 PLN

RATA

484,74 PLN
Warunki szczegółowe

Okres leasingu (w miesiącach)
Opłata wstępna
Cena, za jaką korzystający ma prawo nabyć pojazd
Limit przebiegu (w km)
Opłata za nadprzebieg
Assistance
Serwis ogumienia
Likwidacja szkód / wersja
Karta paliwowa
Operator karty paliwowej

60
0,00 PLN
18 573,27PLN
75 000
0,12 PLN
NIE
NIE
TAK / Uproszczona
TAK
Orlen + Routex

Informacje dodatkowe
Leasing - Rata leasingowa kalkulowana w oparciu o koszt WIBOR1M = 1,64% z dnia 11-09-2018.
Obsługa serwisowa w wariancie Kosztów Rzeczywstych - obejmuje organizację i rozliczenie wszystkich czynności serwisowych
przewidzianych przez producenta oraz innych wynikających z normalnej eksploatacji. Serwisowanie w ASO wybranym przez Użytkownika.
Raporty zarządcze on-line. Powiadomienia użytkownika o przeglądach, badaniach technicznych, wymianie opon, itp.
Kwoty w PLN netto. W celu oceny zdolności leasingowej konieczne jest dostarczenie dokumentacji wymaganej przez mLeasing. Informacja
handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Termin ważności kalkulacji 14 dni.

Oferta cenowa: PODGLĄD
Ofertę sporządzono dnia: 2018-09-07
Termin ważności oferty: 2018-09-14
przygotowana przez: Paweł Kotlewski

605-201-914
p.kotlewski@eurocar.pl
(DH) Specjalista d/s sprzedaży
samochodów

Wybrany samochód:

FORD Ka+ MCA 1.2 Ti-VCT 85 KM, M5 White Edition 5D

49 550,00

Wybrane elementy wyposażenia standardowego:
Bagażnik
*

Oświetlenie przestrzeni bagażowej

*

Wyjmowana półka pod tylną szybą

*

Wykładzina przestrzeni bagażowej

Bezpieczeństwo i elementy wspomagające kierowcę
*

Boczne kurtyny powietrzne chroniące osoby w 1. i 2. rzędzie siedzeń 1)

*

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC) 1)

*

Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS) 1)

*

ISOFIX z top-tether - system bezpiecznego mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach w 2. rzędzie

*

Poduszki powietrzne – poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu 1)

*

Poduszki powietrzne – poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu 1) u

*

Regulowany ogranicznik prędkości (ASLD)

*

System elektrycznej blokady tylnych drzwi - uniemożliwiający otwarcie od środka przez dzieci

*

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) 1)

*

System ABS 1) z elektronicznym układem podziału siły hamowania (EBD) 1) oraz układem wspomagania awaryjnego hamowania (EBA) 1)

*

Środkowy zagłówek tylnej kanapy

*

Układ ułatwiajacy ruszanie na wzniesieniach (HSA) 2)

*

Wyłącznik przedniej, czołowej poduszki powietrznej pasażera 1) u

Elementy funkcjonalne nadwozia
*

Ford EasyFuel - system bezkorkowego wlewu paliwa, zapobiegający zatankowaniu niewłaściwego rodzaju paliwa

*

Przednie światła przeciwmgielne

*

Reflektory - z funkcją opóźnionego wyłączania

*

Reflektory - z regulacją poziomu świecenia

*

Światła do jazdy dziennej

*

Tylne światła przeciwmgielne

*

Wycieraczka tylnej szyby – ze spryskiwaczem

*

Wycieraczki przedniej szyby – z przerywaczem pracy ze zmiennym interwałem

Fotele
*

Fotel kierowcy - regulacja położenia w 4. kierunkach (góra-dół, przód-tył)

*

Fotel pasażera - regulacja położenia w 2. kierunkach (przód-tył)

*

Tapicerka materiałowa Lodha w ciemnej tonacji (3EQSJ)

*

Tylna kanapa – dzielona w proporcji 60/40, składana

Hamulce
*

Przód - tarczowe, tył - bębnowe

Klimatyzacja
*

Klimatyzacja manualna (dla wersji Trend opcja dostępna w pakiecie Cool&Sound (A2TAB))

Komfort i funkcjonalność wnętrza
*

Komputer pokładowy

*

Konsola centralna - gniazdko 12V

*

Konsola środkowa – z dwoma uchwytami na kubki

*

Oświetlenie wnętrza – z opóźnionym wygaszaniem

*

Szyby - elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi, szyba kierowcy opuszczana i podnoszona jednym naciśnięciem przycisku
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Obręcze kół i ogumienie
*

Obręcze kół ze stopów lekkich – 15"x6.0", wzór 5x2-ramienny, lakierowane w kolorze czarnym ogumienie 195/55 (D2SCW)

*

Zestaw do naprawy ogumienia

Stylistyka i wygląd wnętrza
*

Dywaniki welurowe - z przodu

*

Uchwyt dźwigni hamulca ręcznego - z chromowanym przyciskiem

*

Uchwyt dźwigni zmiany biegów – z miękkim wykończeniem i chromowanym pierścieniem

Stylistyka i wygląd zewnętrzny
*

Dach lakierowany w kolorze Shadow Black

*

Dolna krata wlotu powietrza – w kolorze czarnym

*

Górna krata wlotu powietrza – z chromowanym wykończeniem

*

Klamki drzwi – lakierowane w kolorze nadwozia

*

Lusterka boczne – sterowane elektrycznie, z kierunkowskazami, obudowy lakierowane w kolorze czarnym

*

Nakładki ochronne nadkoli

*

Obudowy świateł przeciwmgielnych z wykończeniem w kolorze chromu

*

Pakiet przygotowujący do montażu haka holowniczego (niedostępne z kołem zapasowym)

*

Zderzaki – przedni i tylny lakierowane w kolorze nadwozia

Systemy audio i nawigacji
*

Radioodtwarzacz MyConnection ze stacją dokującą MyFord Dock - odtwarzacz MP3, zestaw głośnomówiący z Bluetooth®, 6 głośników, gniazdo USB (ICFAC) (dla
wersji Trend opcja dostępna w pakiecie Cool&Sound (A2TAB))

Technologie
*

System Auto-Start-Stop

Układ kierowniczy
*

Kolumna kierownicy – z regulacją położenia w płaszczyźnie pionowej

*

Układ kierowniczy – ze wspomaganiem elektrycznym (EPAS)

Zabezpieczenia
*

Centralny zamek – sterowany pilotem (zawiera 2 kluczyki ze zdalnym sterowaniem: jeden składany i jeden zwykły)

*

Immobilizer (PATS)

Zawieszenie
*

Stabilizator przechyłow z przodu

*

Zawieszenie – standardowe

Wybrane opcje montowane fabrycznie:
*

Koło zapasowe - z obręczą stalową 14" (ogumienie 175/65)

*

Lakier zwykły Oxford White

200,00
0,00

*

Tapicerka materiałowa Lodha w ciemnej tonacji (3EQSJ)

0,00

Podsumowanie pojazd fabryczny
Rabat
Wartość oferty po rabacie
Doposażenie dodatkowe
Wartość pojazdu razem brutto
Inne
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Wartość oferty brutto

44 900,00

Administratorem Państwa danych osobowych będzie firma Ford Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7, kod pocztowy: 02-677 (dalej: "My").
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe podane w niniejszym formularzu, zebrane w związku z zakupem i serwisowaniem pojazdu marki Ford oraz korzystaniem przez Państwa z
innych produktów i usług marki Ford, w celach związanych z zawarciem i wykonaniem zawartych przez Państwa umów z podmiotami w sieci autoryzowanych dealerów i serwisów Ford oraz
z grupy kapitałowej Ford a także z wypełnieniem ciążących na nas obowiązków prawnych, w celach wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów (w tym w
szczególności w celu przeprowadzenia badania poziomu satysfakcji klienta oraz ochrony roszczeń) oraz, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody, dla celów marketingu produktów i
usług marki Ford, które będziemy się starali dopasować do Państwa potrzeb (oferty profilowane).
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw zostały zawarte w naszej Polityce Prywatności dostępnej
www.ford.pl/informacje/polityka-prywatnosci.
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