FORD Ranger Double Cab XLT
2.2 TDCI 4x4 150 PS

6 სიჩქარიანი ავტომატური გადაცემათა კოლოფი
ავტომობილის გაბარიტები
სიგრძე
სიგანე
5399 მმ

სიმაღლე

1867მმ

1815მმ

საწვავის მოხმარება
ქალაქი
10,2,ლ

• 2,2 დიზელის ძრავი, 150 ცხენის
ძალა,ემისიის სტანდარტი ევრო II
• მძღოლის და წინა მგზავრის
უსაფრთხოების ბალიშები/ფარდა
უსაფრთხოების ბალიშები
• მძღოლის მუხლის უსაფრთხოების
ბალიში
• საჭის ელექტროგამაძლიერებელი
• მოპარვის საწინააღმდეგო სიგნალიზაცია
მზადი ხმოვანი სიგნალით
• ABS, ESP & Roll Over Mitigation
• ISOFIX ბავშვის სავარძლის სამაგრი
• ცენტრალური საკეტი
• წინა და უკანა სატალახე ფირფიტები
• ქრომირებული წინ გრილი
• გვერდითა საფეხურები
•ელ.რეგულირებადი კეცვადი გვერდითა
სარკეები
•წინა სანისლე მაშუქები
• 17 -იანი ალუმინის დისკები
• ავტომატური მაშუქები

ქალაქგარეთ

შერეული

7,4 ლ

8,0ლ

• მძღოლის და წინა მგზავრის მზის
საჩრდილი სარკით
• სატვირთო განყოფილების დამცავი
საფენი
• მძღოლის სავარძლის სათავსო ჯიბე
• 4 მიმართულებით მექანიკურად
რეგულირებადი მძროლის და წინა
მგზავრის სავარძლები
• ტყავგადაკრული გადაცემათა
კოლოფის ბერკეტი
• ტყავგადაკრული საჭის სვეტი
• წვიმის სენსორი
• ელ.მინები მძღოლის მხარეს ერთი
დაჭერით აწევა/ჩამოწევის ფუნქციით
• უკანა პარკინგ სენსორები
• უკანა ხედვის კამერა
• AM/FM რადიო, 2 USB შესაერთებელი
• ბლუთუსი, 8“ -იანი სენსორული
მონიტორი, 6 დინამიკი
• გამოშვების წელი 2020

დამატებითი ოფცია:
• უგასაღებოდ შეღწევის და
დაქოქვის ფუნქცია
• უკანა ხიდის ბლოკირება
ძრავისა და გამანაწილებელი
კოლოფის დაცვის სისტემით

• სათადარიგო საბურავი
• კლიმატის ორმაგი კონტროლის სისტემა
EATC

ფასი 88 200 ლარი გარანტია: 2 წელი ულიმიტო
გარბენით სრულ ავტომობილზე
ფასები დათვლილია საორიენტაციო კურსით 1 USD =3.15
მოცემული ფასები ექვემდებარება ცვლილებას გაყიდვის დღეს არსებული ეროვნული
ბანკის კურსის შესაბამისად

FORD Ranger Double Cab XLT
2.2 TDCI 4x4 150 PS

6 სიჩქარიანი მექანიკური გადაცემათა კოლოფი
ავტომობილის გაბარიტები
სიგრძე
სიგანე
5399 მმ

სიმაღლე

1867მმ

1815მმ

საწვავის მოხმარება
ქალაქი
8,4ლ

• 2,2 დიზელის ძრავი, 150 ცხენის
ძალა,ემისიის სტანდარტი ევრო II
• მძღოლის და წინა მგზავრის
უსაფრთხოების ბალიშები/ფარდა
უსაფრთხოების ბალიშები
• მძღოლის მუხლის უსაფრთხოების
ბალიში
• საჭის ელექტროგამაძლიერებელი
• მოპარვის საწინააღმდეგო სიგნალიზაცია
მზადი ხმოვანი სიგნალით
• ABS, ESP & Roll Over Mitigation
• ISOFIX ბავშვის სავარძლის სამაგრი
• ცენტრალური საკეტი
• წინა და უკანა სატალახე ფირფიტები
• ქრომირებული წინ გრილი
• გვერდითა საფეხურები
•ელ.რეგულირებადი კეცვადი გვერდითა
სარკეები
•წინა სანისლე მაშუქები
• 17 -იანი ალუმინის დისკები
• ავტომატური მაშუქები

ქალაქგარეთ

შერეული

6,4 ლ

7,0ლ

• მძღოლის და წინა მგზავრის მზის
საჩრდილი სარკით
• მძღოლის სავარძლის სათავსო ჯიბე
• 4 მიმართულებით მექანიკურად
რეგულირებადი მძროლის და წინა
მგზავრის სავარძლები
• ტყავგადაკრული გადაცემათა
კოლოფის ბერკეტი
• ტყავგადაკრული საჭის სვეტი
• წვიმის სენსორი
• ელ.მინები მძღოლის მხარეს ერთი
დაჭერით აწევა/ჩამოწევის ფუნქციით
• უკანა პარკინგ სენსორები
• უკანა ხედვის კამერა
• AM/FM რადიო, 2 USB შესაერთებელი
• ბლუთუსი, 8“ -იანი სენსორული
მონიტორი, 6 დინამიკი
• გამოშვების წელი 2020

დამატებითი ოფცია:
• უგასაღებოდ შეღწევის და
დაქოქვის ფუნქცია
• უკანა ხიდის ბლოკირება
ძრავისა და გამანაწილებელი
კოლოფის დაცვის სისტემით

• სათადარიგო საბურავი
• კლიმატის ორმაგი კონტროლის სისტემა
EATC
• სატვირთო განყოფილების დამცავი
საფენი

ფასი 78 435 ლარი
გარანტია: 2 წელი ულიმიტო გარბენით სრულ
ავტომობილზე
ფასები დათვლილია საორიენტაციო კურსით 1 USD =3.15
მოცემული ფასები ექვემდებარება ცვლილებას გაყიდვის დღეს არსებული ეროვნული
ბანკის კურსის შესაბამისად

FORD Ranger Double Cab XLT
3.2 TDCI 4x4 200 PS

6 სიჩქარიანი ავტომატური გადაცემათა კოლოფი
ავტომობილის გაბარიტები
სიგრძე
სიგანე
5399 მმ

სიმაღლე

1867მმ

1815მმ

საწვავის მოხმარება
ქალაქი
11,3ლ

• 3,2 დიზელის ძრავი, 200 ცხენის
ძალა,ემისიის სტანდარტი ევრო II
• მძღოლის და წინა მგზავრის
უსაფრთხოების ბალიშები/ფარდა
უსაფრთხოების ბალიშები
• მძღოლის მუხლის უსაფრთხოების
ბალიში
• საჭის ელექტროგამაძლიერებელი
• მოპარვის საწინააღმდეგო სიგნალიზაცია
მზადი ხმოვანი სიგნალით
• ABS, ESP & Roll Over Mitigation
• ISOFIX ბავშვის სავარძლის სამაგრი
• ცენტრალური საკეტი
• წინა და უკანა სატალახე ფირფიტები
• ქრომირებული წინ გრილი
• გვერდითა საფეხურები
•ელ.რეგულირებადი კეცვადი გვერდითა
სარკეები
• 17 -იანი ალუმინის დისკები
• ავტომატური მაშუქები

ქალაქგარეთ

შერეული

7,4 ლ

8,8ლ

• მძღოლის და წინა მგზავრის მზის
საჩრდილი სარკით
• მძღოლის სავარძლის სათავსო ჯიბე
• 4 მიმართულებით მექანიკურად
რეგულირებადი მძროლის და წინა
მგზავრის სავარძლები
• ტყავგადაკრული გადაცემათა
კოლოფის ბერკეტი
• ტყავგადაკრული საჭის სვეტი
• წვიმის სენსორი
• ელ.მინები მძღოლის მხარეს ერთი
დაჭერით აწევა/ჩამოწევის ფუნქციით
• უკანა პარკინგ სენსორები
• უკანა ხედვის კამერა
•წინა სანისლე მაშუქები
• AM/FM რადიო, 2 USB შესაერთებელი
• ბლუთუსი, 8“ -იანი სენსორული
მონიტორი, 6 დინამიკი
• გამოშვების წელი 2020

დამატებითი ოფცია:
• უგასაღებოდ შეღწევის და დაქოქვის
ფუნქცია
• უკანა ხიდის ბლოკირება ძრავისა და
გამანაწილებელი კოლოფის დაცვის
სისტემით

•

სათადარიგო საბურავი

• კლიმატის ორმაგი კონტროლის სისტემა
EATC
• სატვირთო განყოფილების დამცავი საფენი

ფასი 103 320 ლარი
გარანტია: 2 წელი ულიმიტო გარბენით სრულ
ავტომობილზე
ფასები დათვლილია საორიენტაციო კურსით 1 USD =3.15
მოცემული ფასები ექვემდებარება ცვლილებას გაყიდვის დღეს არსებული ეროვნული
ბანკის კურსის შესაბამისად

