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Цени

Двигател

2.0 EcoBlue

Мощност

213 к.с.

Въртящ
момент

Трансмисия

Raptor - двойна кабина
(лева с ДДС)

500 Nm

10-степенна
автоматична
4х4

122 300

Посочените цени са в лева с ДДС. Всички дизелови двигатели, отговарят на ниво на вредни емисии Евро 6.2 и са оборудвани с филтър за твърди частици (DPF).

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

ØØ Декларираните

разход на гориво и емисии на CO2 са измерени съгласно техническите изисквания и спецификации на Европейска Директива 80/1268/EEC или Европейска регулация (EC) 715/2007 с промяна (EC) 692/2008. Посочените
данни са за тип превозно средство, а не се отнасят за конкретен автомобил. Приложената тестова процедура осигурява сравнение между различни типове автомобили и различни производители. Информацията не е част от продуктова
оферта. Разходът в реални условия може да варира, тъй като автомобилът е повлиян от (индивидуалната си) конфигурация, стила на шофиране, използването на техническо оборудване като например климатичната инсталация, както и от
други нетехнически фактори.
Настоящата ценова листа важи за автомобили моделна година 2020.75 и информацията в нея е валидна към датата на изготвянето и. Ford, обаче, непрекъснато усъвършенства своите продукти. Ford и Мото-Пфое БГ си запазват правото да
правят промени по всяко време без предупреждение на техническите характеристики, стандартното и допълнителното оборудване, цените и останалата информация в настоящата ценова листа, която не представлява конкретна
продуктова оферта. За най-новата информация, винаги се обръщайте към вашия дилър на Ford.
Посочените цени са в лева с ДДС. Възможни са някои ограничения, които не са посочени. За повече информация се обърнете към вашия дилър на Ford. Настоящата ценова листа важи за автомобили моделна година 2020.75. Ford и МотоПфое БГ си запазват правото да правят промени без предупреждение.
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Стандартно оборудване
*Усилена конструкция на каросерията; *Товарен отсек с механизъм за лесно отваряне/затваряне; *Черни странични степенки с лого Raptor; *Пълна
защита(бронировка) под шасито; *Предни и задни калобрани; *Сив спортен обръч със странични релси; *Покритие на пода в товарния отсек; *Система
за връзване на товара в товарния отсек; *Куки за пристягане на товар в товарния отсек; *Черна решетка вдъхновена от F150 сериите; *Подсилена с пяна
броня, за да не се деформира при леки удари с ниска скорост; *Електрически, сгъваеми и отопляеми странични огледала с мигачи; *LED предни
светлини; *Дневни светлини; *LED предни светлини за мъгла; *Високо монтирана стоп светлина със светлина за товар; *Единична задна светлина за
мъгла; *Автоматични предни светлини вкл./изкл.; *Чистачки със сензор за дъжд; *Леко затъмнени стъкла; *Отопляеми предно и задно стъкло;
*Перформанс окачване; *Система за смекчаване на сблъсък; *Уникален ръчно шит кожен волан; *ABS/ESP/RSC/Асистент при промяна на терен;
*Система за контрол на скоростта с ASLD, AEB & ISA; *Камера за задно виждане; *Електрически прозорци с функция едно докосване само за шофьора;
*Ел. стъкла – задни; *Ел. извод; *Ел. извод – заден; *Ел. извод - в товарното отделение; *Нагревател за свеж въздух; *Двузонов климатик с електронен
автоматичен контрол на температурата; *Асистент за спазване на лентата; *Сенник за шофьора с джоб за документи и огледало с осветление; *Сенник
за пасажера с огледало с осветление;*Кутия за очила за шофьора; *Кожени седалки; *Твърдо покривало на товарния отсек със заключващ механизъм и
ролбари; * Премиум предни и задни стелки с лого Raptor; *Хладилна жабка; *Подгряване на седалките на шофьора и пасажера; *Електрически
регулируеми в 8 посоки шофьорска и пасажерска седалки; *Подлакътник на задните седалки; *Заключване на заден диференциал; *Странични
въздушни възглавници за гръдния кош; *Странични въздушни възглавници тип завеса; *Напомняне за поставяне на колан за пасажера и за шофьора;
*Isofix; *Въздушна възглавница за колената на шофьора; *Въздушна възглавница за шофьора; *Въздушна възглавница за пасажера с възможност за
деактивация; *Електрическо заключване на товарния отсек; *Заключване на задните врати тип детска защита; * Дистанционно заключване/отключване
на вратите с 2 сгъваеми ключа; *Безключов достъп и запалване; *Аларма; * Вграден модем (Ford Pass Connect)
Пакет гуми и джанти 41:
− 17" сиви алуминиеви джанти
− LT285/70R17 гуми за всякакъв терен
− Стандартни болтове (за пазари с ляв волан)
− Пълноразмерна резервна гума с алуминиева джанта;
Пакет предни седалки 53:
− Електрически и отопляеми премиум кожени седалки за водача и пасажера(с Raptor лого)
− Джоб на гърба на шофьорската седалка
− Регулируеми в 8 посоки шофьорска и пасажерска седалки
− Напомняне за поставяне на колан
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Странично монтирани на тавана дръжки;

Пакет задни седалки 11:
− Втори ред – седалка тип пейка с подлакътник в средата
− 3 бр. триточкови задни колани
− Isofix система;
ICE Feature Pack 129:
− Ford SYNC 3
− Единично CD DAB радио
− TMC система за намаляване на външния шум
− USB, AUX свързаност и слот за SD карта
− 8"" TFT touch screen дисплей и 6 високоговорителя
− Навигация, микрофон и ел. извод
− Хладилна жабка
− Двузонов климатик
Цена в
лв с ДДС

Допълнително оборудване

WERS

Raptor

Покривало за пода на товарния отсек. Не се предлага за Единична кабина

A9SAB

S

Декоративни стикери в задната част на каросерията

A5GC2

O

Теглич за ремарке. Премахва долната част на задната броня

C1CAH

S

Секретни болтове

D5EAD

O

510

Заключване на резервната гума

D1ZAB

O

170

ICE feature pack 129:
- Ford SYNC 3; - единично CD DAB радио TMC и заглушаване на страничния шум; - USB, AUX свързаност със слот за SD
карта; - 8" TFT touch screen дисплей и 6 високоговорителя; - навигация, микрофон и ел.извод в задната част; - хладилна
жабка (J4HAB); - двузонов климатик (G3AAG);

ICFEY

S

Боя металик

O

1800

1020
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WERS

Raptor

Цена в
лв с ДДС

Програмируем горивен отоплител

GZAAF

O

5100

Functional Upgrade Pack 12. - Спортен обръч (A9IAQ); - Система от куки за закрепване на товар (BDCAF); - Покривало на
товарния отсек със заключване (CHBAN); - Странични релси (A9HAB) само за Raptor;

ABJBS

S

Електрически, сгъваеми и отопляеми странични огледала с мигачи

BSHCF

S

Дневни светлини

JBCAB

S

Високо монтирана стоп светлина със светлина за товар

JDDAC

S

Единична задна светлина за мъгла

JDJAC

S

LED предни фарове за мъгла

JBKAK

S

Ъпгрейд пакети (пакети от една и съща група не са валидна комбинация)

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.

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

разход на гориво и емисии на CO2 са измерени съгласно техническите изисквания и спецификации на Европейска Директива 80/1268/EEC или Европейска регулация (EC) 715/2007 с промяна (EC) 692/2008. Посочените
данни са за тип превозно средство, а не се отнасят за конкретен автомобил. Приложената тестова процедура осигурява сравнение между различни типове автомобили и различни производители. Информацията не е част от продуктова
оферта. Разходът в реални условия може да варира, тъй като автомобилът е повлиян от (индивидуалната си) конфигурация, стила на шофиране, използването на техническо оборудване като например климатичната инсталация, както и от
други нетехнически фактори.
Настоящата ценова листа важи за автомобили моделна година 2020.75 и информацията в нея е валидна към датата на изготвянето и. Ford, обаче, непрекъснато усъвършенства своите продукти. Ford и Мото-Пфое БГ си запазват правото да
правят промени по всяко време без предупреждение на техническите характеристики, стандартното и допълнителното оборудване, цените и останалата информация в настоящата ценова листа, която не представлява конкретна
продуктова оферта. За най-новата информация, винаги се обръщайте към вашия дилър на Ford.
Посочените цени са в лева с ДДС. Възможни са някои ограничения, които не са посочени. За повече информация се обърнете към вашия дилър на Ford. Настоящата ценова листа важи за автомобили моделна година 2020.75. Ford и МотоПфое БГ си запазват правото да правят промени без предупреждение.
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