FORD Transit Custom Kombi FWD 330 LWB
2.2 TDCI 155 PS

6 სიჩქარიანი მექანიკური გადაცემათა კოლოფი
ავტომობილის გაბარიტები
სიგრძე
სიგანე
5399 მმ

სიმაღლე

2272მმ

1923მმ

საწვავის მოხმარება
ქალაქი
8,4ლ

• 2,2 დიზელის ძრავი, 155 ცხენის ძალა,ემისიის
სტანდარტი ევრო V
•გვერდითა გასაწევი კარი სალონის უკანა
ნაწილში
• წინა ბამპერი ძარის ფერში
• უკანა ბამპერი ნაწილობრივ ძარის ფერში
• გვერდითა მოლდინგები თავის ფერში
• სახელურები თავის ფერში
• წინა სატალახე ფირფიტები
• წინა ელექტრო მინები ერთი დაჭერით
აწევა/დაწევის ფუნქციით
• ფიქსირებული უკანა მინები
• შეფერილი მინები
• უკანა ფიქსირებული მინა გამლღვობით
• წინა მინის საწმენდები
•თბობადი საქარე მინა
• ელ.რეგულირებადი კარის სარკეები მოხვევის
ინდიკატორებით
• მექანიკურად რეგულირებადი მაშუქები
• ჰალოგენური მაშუქები

ქალაქგარეთ

შერეული

6,4 ლ

7,0ლ

• სტოპის ფარი უკანა ამაღლებულ
ნაწილში
• ცენტრალური საკეტი
• 4 მიმართულებით მექანიკურად
რეგულირებადი მძღოლის სავარძელი
• AF/FM რადიო აუდიოკონტროლი საჭეზე,
2დინამიკი, AUX შესაერთებელი,USB
შესაერთებელი
• სტარტერი ადაპტირებული -20 გრადუსზე
• 16-იანი რკინის დისკები
• სათადარიგო საბურავი
• ABS/ESP
• მექანიკური ხელის მუხრუჭი
• 4 მიმართულებით მექანიკურად
რეგულირებადი საჭე
• საჭის უსაფრთხოების ბალიში
• 3 წერტილოვანი უსაფრთხოების
ღვედები ყველა სავარძელზე
• დაბალი ჭერი
• გამოშვების წელი 2020

დამატებითი ოფცია:
• კონდინციორი სალონის წინა
და უკანა ნაწილში
• ბორტკომპიუტერი
• წინა მგზავრის უსაფრთხოების
ბალიში

• კონდინციორი სალონის წინა
და უკანა ნაწილში
• წინა სანისლე მაშუქები

ფასი 95 090 ლარი
გარანტია: 2 წელი ულიმიტო გარბენით სრულ
ავტომობილზე
ფასები დათვლილია საორიენტაციო კურსით 1 Euro =3.7
მოცემული ფასები ექვემდებარება ცვლილებას გაყიდვის დღეს არსებული ეროვნული
ბანკის კურსის შესაბამისად

Transit Custom VAN Ambiente 270 SWB 2.2TDCi 100PS M6

6 სიჩქარიანი მექანიკური გადაცემათა კოლოფი
ავტომობილის გაბარიტები
სიგრძე
4973 მმ

სიგანე

სიმაღლე

2272მმ

1925-2000მმ

საწვავის მოხმარება
ქალაქი
8,4ლ

• 2,2 დიზელის ძრავი, 100 ცხენის ძალა, ემისიის
სტანდარტი ევრო IV
•გვერდითა გასაწევი კარი
• 180 გრადუსით გაღებადი უკანა სატვირთო კარი
• დაბალი ჭერი
• წინა ბამპერი ნაწილობრივ ძარის ფერში
•გვერდითა მოლდინგები
• სახელურები შავ ფერში
• წინა სატალახე ფირფიტები
• წინა ელექტრო მინები ერთი დაჭერით
აწევა/ჩამოწევის ფუნქციით
• შეფერილი მინები
• სტოპის ფარი უკანა ამაღლებულ ნაწილში
• წინა მინის საწმენდები
•თბობადი საქარე მინა
• ელ.რეგულირებადი კარის სარკეები მოხვევის
ინდიკატორებით
• მექანიკურად რეგულირებადი მაშუქები
• რეცირკულირებადი გამათბობელი
• მძღოლის და წინა მგზავრის მზის საჩრდილი
• 4 მიმართულებით მექანიკურად რეგულირებადი
მძღოლის სავარძელი
• ABS/ESP

ქალაქგარეთ

შერეული

6,4 ლ

7,0ლ

•სატვირთო განყოფილების სიგრძე 2554მმ
• სატვირთო განყოფილების სიგანე 1775მმ
• სატვირტო სივრცე იატაკიდან ჭერამდე
1406მმ
სატვირთო სივრცის მოცულობა (ტიხრით)
6.0 კუბური მეტრი
• AF/FM რადიო აუდიოკონტროლი
საჭეზე,2დინამიკი
• სტარტერი ადაპტირებული -20 გრადუსზე
• 15-იანი რკინის დისკები
• 2 მიმართულებით რეგულირებადი თავის
მისაყრდნობი
• ცენტრალური საკეტი
• მექანიკური ხელის მუხრუჭი
• 4 მიმართულებით რეგულირებადი საჭე
• საჭის უსაფრთხოების ბალიში
• წინა მგზავრის უსაფრთხოების ბალიში
• უსაფრთხოების ღვედები ყველა
სავარძელზე
• სათადარიგო საბურავი
• განათება სატვირთო განყოფილებაში
• გამოშვების წელი 2020

დამატებითი ოფცია:
• კონდინციონერი

• წინა სანისლე მაშუქები

• წინა და უკანა პარკინგ სენსორები

• ფერი მეტალიკი

ფასი 67 340 ლარი დღგ-ს გარეშე
გარანტია: 2 წელი ულიმიტო გარბენით სრულ
ავტომობილზე
ფასები დათვლილია საორიენტაციო კურსით 1 Euro =3.7
მოცემული ფასები ექვემდებარება ცვლილებას გაყიდვის დღეს არსებული ეროვნული
ბანკის კურსის შესაბამისად

