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Ford Új Ranger 
Dupla kabinos WildTrak 4 ajtós 2.0L TDCi [213 

Le] A10 
 

 

 

A gépkocsi alapfelszereltsége: 
ABS blokkolásgátló rendszer 

- Kipörgésgátlóval 

ESP menetstabilizáló rendszer  

- Elektronikus vészfékasszisztens 

- Visszagurulásgátló 

Aerodinamikus bukócső 

Alapfényezés 

Alsó motor- és osztóműburkolat 

Automata fényszóróvezérlés (le- és felkapcsolás) 

Automatikusan elsötétedő visszapillantó tükör 

Belső hangulatfény 

Bőr kormánykerék kontrasztos varrással 

Bőr váltógomb borítás 

Egyedi WildTrak bőr ajtókárpit 

Elektromos első ablakemelők 

- automata fel-le funkcióval a vezető oldalon 

Elektromos hátsó ablakemelők 

Elektromosan állítható, fűtött, behajtható külső tükrök integrált irányjelzővel, kilépőfénnyel 

Elektronikus szervokormány 

Első parkolóradar 

Első sárfogó gumik 

Esőérzékelős ablaktörlők 

Extra burkolat az üzemanyagtartályon 

Fekete kilincsek 

Fekete tetőkárpit 

Fényszórómagasság állítás 

Függönylégzsák 

Fűthető első szélvédő 

Fűthető vezető- és utasülés 

Gyerekzár a hátsó ajtón 

Harmadik féklámpa 

Hátsó ablakfűtés 

Hátsó differenciálmű 

- Alsó motor- és osztóműburkolat 

Hátsó ködfényszóró 

Hátsó parkolóradar 

Hátsó sárfogó gumik 

Hátsó szürke lökhárító fellépővel 
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ICE csomag 123 

- AM/FM rádió + Sync3 (TMC + RDS) 

- 2 db USB csatlakozó 

- Bluetooth 

- 8"-os színes érintőképernyő 

- 6 hangszóró 

- Navigáció 

Isofix 

Keréknyomás-figyelő rendszer 

Kétszólamű kürt 

Kettős központi zár 

Kétzónás elektromos automata klímaberendezés 

Középső kartámasz a 2. sorban 

Központi zárral zárható platóajtó 

Krómozott belső ajtónyitók 

Kulcsnélküli ajtónyitó és indítórendszer 

LED első ködfényszórók 

Műbőr kozépkonzol 

Nappali menetfény 

Napszemüveg tartó 

Oldallégzsák 

Oldalsó fellépő szürke betétekkel 

Platóajtó könnyített nyitással 

Prémium középső kartámasz hűthető rekesszel a középkonzolon 

Prémium szőnyegek a hátsó sorban 

Prémium szőnyegek az első sorban 

Puha tapintású kézifékkar króm gombbal 

Rakományrögzítő fülek 

Rakományrögzítő rendszer a platón 

Raktérbetét 

Sebességtartó automatika 

- Vészfékezési asszisztens 

- Sávelhagyásra figyelmeztetés 

Sötétített üvegek 

Start-Stop rendszer 

3.2TDCi 200LE 4x4 motor esetében nem érhető el 

Színre fújt első lökhárító 

Színrefújt platóajtó kilincs 

Színrefújt sárvédő betét 

Szürke hűtőrács 

Szürke tükörház 

Térérzékelős riasztóberendezés 

Térképtartó a vezetőülés háttámláján 

Tetősín 

Tolatókamera 

Utas oldali napellenző megvilágított tükörrel, elhúzható takaróelemmel 

Utasoldali légzsák 
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Utasoldali légzsák deaktiválás 

Ütéscsillapító biztonsági hab a lökhárítóban 

Ütközésmegelőző rendszer 

Vezető. és utasoldali biztonsági öv figyelmeztetés 

Vezető oldali napellenző megvilágított tükörrel, elhúzható takaróelemmel 

Vezetőoldali légzsák 

Vezetőoldali térdlégzsák 

Xenon fényszórók 

12 voltos elektromos csatlakozó a platón 

12 voltos hátsó elektromos csatlakozó 

18"-os könnyűfém pótkerék 

2 db távirányítós kulcs 

2. sori 3 személyes utasülés fejtámasszal 

230 voltos elektromos csatlakozó 

4 irányban manuálisan állítható utasülés 

8 irányban elektromosan állítható vezetőülés 

8.0 x 18" szürke könnyűfém keréktárcsa 

- 265/60R18 gumik 

 

 

A gépkocsi extrafelszereltsége: 
Kerékőr  

Metálfényezés  

WildTrak funkcionális csomag 2.
 

- Adaptív sebességtartó automatika  

(Ütközésmegelőző rendszer, Távolság jelzése, Vészfékezési asszisztens, Táblafelismerő 

rendszer, Automata távolsági fényszóró vezérlés) 

 

 

 

A kiállított modell listaára: 13 036 550Ft 

*Akciós ár: 11 811 000Ft 
*Céges vásárlás esetén 
 


