MICHAELS AUTOMOTIVE LIMITED

ΝΕW FORD E-TRANSIT VAN
▪ Pre-Collision Assist – Υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης με
έκτακτη υποβοήθηση πέδησης (Emergency Brake Assist),
ενεργό σύστημα πέδησης (Active Braking) και ανίχνευση
πεζών με προειδοποίηση προσέγγισης (Forward Alert)
▪ Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (με προειδοποίηση
Lane-Keeping Alert και υποβοήθηση Lane Keeping Aid)
▪ Adaptive Cruise Control – Αυτορρυθμιζόμενο σύστημα
σταθερής ταχύτητας
▪ Σύστημα περιορισμού ταχυτητας (κόφτης) - 130 km/h
▪ Αυτόματο σύστημα κλιματισμού
▪ Ραδιόφωνο FM/DAB με έγχρωμη οθόνη αφής 12" Ford
SYNC 4, συμβατότητα MP3, και υποδοχές USB για τη
σύνδεση εξωτερικών συσκευών, GPS και modem FordPass
Connect
▪ Κάμερα οπισθοπορείας με κεντρικό φώς LED
▪ Blind Spot Information System (BLIS) – Σύστημα επιτήρησης
τυφλών σημείων με προειδοποίηση για διερχόμενο όχημα
Cross Traffic Alert (CTA)
▪ Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί
καθρέφτες με εωσωματωμένα φλας
▪ Αερόσακκος οδηγού
▪ Hλεκτρικό χειρόφρενο
▪ Κουμπί διακοπής/εκκίνησης του οχήματος χωρίς κλειδί
▪ Κεντρικό κλειδωμα με τηλεχειρισμό
▪ Αντικλεπτικό σύστημα με immobiliser
▪ Anti-lock braking system (ABS) – Σύστημα
αντιπλοκαρίσματος των φρένων με ηλεκτρονική κατανομή
πέδησης (EBD)
▪ Emergency Brake Assist (EBA) – Υποβοήθηση των φρένων
στο απότομο φρενάρισμα
▪ Electronic Stability Control (ESC) – Ηλεκτρονικό σύστημα
ευστάθειας

▪ Hill Start Assist (HSA) – Υποβοήθηση εκκίνησης στην
ανηφόρα
▪ Roll Stability Control (RSC) – Σύστημα αποτροπής
ανατροπής
▪ Συρόμενη πόρτα φόρτωσης στην πλευρά του συνοδηγού
▪ Σκαλοπάτι ενσωματωμένο στον πίσω προφυλακτήρα
▪ Χαλύβδινες ζάντες 16”
▪ Προβολείς αλογόνου εστιασμένης δέσμης με στατικούς
λαμπτήρες στροφής
▪ Φώτα ημέρας
▪ Προβολείς ομίχλης εμπρός
▪ Parking Sensors – Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης
εμπρός, πίσω και πλευρικά
▪ Ηλεκτρικά ανοιγόμενα παράθυρα
▪ Αυτόματα φώτα
▪ Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες
▪ Θερμαινόμενο παρμπρίζ Quickclear®
▪ Κάθισμα οδηγού με 8 ρυθμίσεις και υποβραχιόνιο
▪ Διθέσιο κάθισμα συνοδηγού (με αποθηκευτικό χώρο από
κάτω) με αναδιπλούμενο τραπέζι
▪ Θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού
▪ Ηλεκτρικό υποβοηθούμενο τιμόνι
▪ Ρυθμιζόμενη κλίση και ύψος κολώνας τιμονιού
▪ Sensico Δερμάτινο τιμόνι
▪ Φώτα στον χώρο φόρτωσης
▪ Πίσω πόρτες που ανοίγουν 180ο (270o στο L4) και
ασφαλίζουν στις 90 ο μοίρες
▪ Κάλυμα δαπέδου από καουτσούκ στο χώρο φόρτωσης
▪ Πλήρης επένδυση των πλαϊνών τοιχωμάτων του χώρου
φόρτωσης
▪ 8 Δακτύλοι πρόσδεσης κατά DIN 75410
▪ Τριφασικο σύρμα φορτιστής ταχείας φόρτισης

ΤΙΜΕΣ

135 kW
(184PS)

200 kW
(272PS)

350M L2 H2 RWD

€ 63,900

-

420M L2 H2 RWD

-

€ 66,800

350L L3 H2 RWD

€ 64,500

-

420L L3 H2 RWD

-

€ 67,500

420L L4 H3 RWD

-

€ 68,900

Additional for Metallic Paint

€ 500

Additional for H3 (High Roof)

€ 400

5 Χρόνια εργοστασιακή εγγύηση & 12 Χρόνια αντισκουριακή εγγύηση
8 χρόνια εγγυηση μπαταρίας
▪ Οι πιο πάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν φόρο κατανάλωσης, Φ.Π.Α 19%, τέλη εγγραφης & άδεια κυκλοφορίας
▪ Οι τιμές και ο εξοπλισμός μπορεί να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση

April 2022

