Цени

Двигател

Мощност

Въртящ
момент

Трансмисия

Raptor двойна
кабина
(лева с
ДДС)

2.0 EcoBlue

213 к.с.

500 Nm

4x4,10-степенна автоматична

120 000

6% oтстъпки за автомобили на склад!

Посочените цени са в лева с ДДС. Всички двигатели са дизелови, отговарят на ниво на вредни емисии Евро 6 и са оборудвани с филтър за твърди частици (DPF).

FORD RANGER RAPTOR се предлага с 5 години гаранция или 250 000 км.!

Стандартно оборудване

ABS (система против блокиране на колелата при спиране);
ESP (електронна система за контрол на стабилността);
Асистент против преобръщане
Асистент при внезапно спиране
Асистент при изкачване по наклон
Асистент при слизане по наклон
Контрол на сцеплението
Асистент поддържащ стабилността на ремарке
Система за смекчаване на сблъсък
Електрически сервоусилвател на волана
Пяна в бронята за смекчаване на удар
Защита за деца против отключване на задните врати
Двойно, електрическо заключване
2 бр сгъваем ключ – дистанционен с лого Raptor
Напомняне за колан
Въздушна възглавница за шофьора
Въздушна възглавница за пасажера
Деактивиране на въздушната възглавница за пасажера
Странични въздушни възглавници тип завеси
Надуваема опора за колената на водача
Монтирана на седалката странична въздушна възглавница за гръдния кош
Безключов достъп/старт
Премиум предни стелки с лого Raptor
Премиум задни стелки с лого Raptor
Алармена система
Ролбари с високо монтиран стоп
Isofix
Raptor волан обшит с кожа
Предни и задни калобрани

Седалка на пасажера - ел. регулируема в 8 посоки
Mountain Top Lockable Cover/Load bars
Ръчна спирачка - кожена с хромиран бутон
Без LED интериорно осветление
Усилено окачване - Performance
Без Старт-Стоп система
Без предни паркинг сензори
ICE pack 129, AM/FM Радио + DAB + Sync3 (TMC + RDS), 2
USB, Bluetooth, 8" touch screen, 6 високоговорителя,
Навигация
8.5 x 17" сиви алуминиеви джанти, 285/70R17 гуми
17" резервна гума, алуминиева
Без сензори за налягането на гумите
Затъмнени стъкла
Ел. регулиране и сгъване на страничните огледала +
отопление, индикатори и светлина към земята
Без долна част на бронята
Високо интензивни предни светлини (bi-xenon)
Климатик
Сенник за шофьора
Сенник за пасажера с огледало
Вътрешни дръжки на вратите с черен цвят отвътре
Вътрешно огледало - Ден/Нощ
Централен подлакътник на задните места (за двойна кабина)
Подглавници на задните места (за двойна кабина)
Покривало за товарния отсек.
Теглич за ремарке. Премахва долната част на задната броня
Покривало на каросерията - заключващо се
Странични релси, система за закрепване на товара

FORD RANGER RAPTOR се предлага с 5 години гаранция или 250 000 км.!

Допълнително оборудване
Екстериор

EOC

Raptor

Цена
(лева с
ДДС)

Покривало за товарния отсек.
Декоративни стикери в задната част на каросерията

57B
612

S
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680
1,802

562
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S
O
O

1,190
510
170

EOC

Raptor

Цена
(лева с
ДДС)

45EY

S

2,312

EOC

Raptor

Цена
(лева с
ДДС)

-

O

1,020

EOC

Raptor

Цена
(лева с
ДДС)

421B

O

5,100

47BS

S

4,760

Теглич за ремарке.
Секретни болтове
Заключване на резервната гума

Аудио
ICE pack 129 - AM/FM радио + DAB + Sync3 (TMC + RDS), 2 USB, Bluetooth, 8" touch screen, 6
високоговорителя, Навигация

Цвят
Цвят металик

Ъпгрейди
Програмируем отоплител, ползващ гориво
Функционален пакет 12 - Спортен обръч, странични релси, система за закрепване на товара и
Покривало на каросерията - заключващо се. Само за двойна кабина

Всички посочени цени са в лева с ДДС. „S“ = стандартно оборудване. „O” = Опция, „–“ = не се предлага. Пакетите не могат да се комбинират с други пакети при
дублиране на някоя от характеристиките в тях. Възможни са и други ограничения, които не са посочени. За повече информация, обърнете се към вашия дилър на Ford.

Технически характеристики
Двигател
2.0L EcoBlue 213PS - Raptor

Трансмисия

Задвижване

Start/Stop

CO2 (г/км)

(л/100км)

10 AT

4x4

NO

N/A

N/A

