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TREND

FWD - POGON NA PREDNJA KOLESA

LIMITED

TREND

POPUST

MPC (€)

LIMITED

Akcijska cena (€)

2.0 TDCi 96 kW (130 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik

1+7

L1

H1

310

32.460

34.330

3.500

28.960

30.830

2.0 TDCi 96 kW (130 KM), samodejni menjalnik

1+7

L1

H1

310

34.600

36.520

3.500

31.100

33.020

2.0 TDCi 125 kW (170 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik

1+7

L1

H1

310

33.670

35.540

3.500

30.170

32.040

2.0 TDCi 125 kW (170 KM), samodejni menjalnik

1+7

L1

H1

310

35.840

37.760

3.500

32.340

34.260

POPUST

MPC (€)

Akcijska cena (€)

2.0 TDCi 96 kW (130 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik

1+7

L2

H1

310

33.140

35.010

3.500

29.640

31.510

2.0 TDCi 96 kW (130 KM), samodejni menjalnik

1+7

L2

H1

310

35.300

37.220

3.500

31.800

33.720

2.0 TDCi 125 kW (170 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik

1+7

L2

H1

310

34.350

36.220

3.500

30.850

32.720

2.0 TDCi 125 kW (170 KM), samodejni menjalnik

1+7

L2

H1

310

36.540

38.460

3.500

33.040

34.960

Samodejni menjalnik

POJASNILA
L1 - kratka medosna razdalja (2.933 mm)
L2 - dolga medosna razdalja (3.300 mm)
H1 - nizka višina strehe (1.976 mm - 1.982 mm)
310 - največja skupna dovoljena masa vozila 3.100 kg
1+7 - enojni voznikov sedež, enojni sovoznikov sedež, druga in tretja vrsta z 1+2 sedežema
MPC - maloprodajna cena (z DDV)
Akcijska cena - akcijska maloprodajna cena (z DDV)
OPOMBE
Vse vrednosti so predmet proizvajalčevih toleranc in se nanašajo na serijo vozil z osnovnim nivojem opreme in ne na posamezno vozilo.
Maloprodajna cena je izražena v € in vključuje predpisane dajatve. Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa! V ločeni brošuri za ta model vozila se nahajajo
podatki o serijski opremi, opremi za doplačilo in tehnični podatki, ki so informativnega značaja in služijo zgolj za pomoč pri izbiri vozila in opreme.
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TREND

LIMITED
DODATNO K OPREMI TREND

VARNOST IN ZAŠČITA

VARNOST IN ZAŠČITA

Dnevne luči in prednji meglenki

Alarmna naprava

Statični lučki za osvetlitev zavoja pri počasnem zavijanju vgrajeni v žarometa

PRIROČNOST IN UDOBJE

ABS z EBD, EBA, ESC s sistemom proti zdrsu pogonskih koles TCS, s sistemom za

Klimatska naprava za potniški del kabine (vključuje klimatsko napravo s protiprašnim

pomoč pri speljevanju v klanec HSA ter sistemom za preprečevanje prevračanja ROM

filtrom za voznikov del kabine) - brez vodnega grelca za potniški del kabine

Nadzor vektorjev navora

Razširjeni paket za boljšo vidljivost (Osnovni paket za boljšo vidljivost, električno

Samodejni vklop utripanja opozorilnih luči ob naglem zaviranju

preklopni vzvratni ogledali, prednja brisalca s tipalom za dež, samodejni vklop prednjih

Zračna blazina za voznika, zračna blazina za sovoznika, bočni zračni blazini ter zračni zavesi

žarometov in zadnjih luči, reostat za nastavitev osvetlitve armaturne plošče)

Tritočkovni varnostni pasovi ter opozorilnik za nepripet varnostni pas za voznika

Stropni etui za očala na voznikovi strani

Daljinsko centralno zaklepanje ter dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje

V usnje odet zaključek prestavne ročice

Elektronska blokada motorja

Nastavljiva ledvena opora za sovoznika

PRIROČNOST IN UDOBJE

ZUNANJE LASTNOSTI

Klimatska naprava s protiprašnim filtrom

Zadnji odbijač v barvi karoserije

Vodni grelec za potniški del kabine

Bočne zaščitne letvice - v barvi karoserije

Električno pomični prednji stekli - na voznikovi strani pomično z enojnim dotikom

Kljuke za odpiranje vrat - v barvi karoserije (v kombinaciji s posebno barvo karoserije

Bočni stekli v drugi vrsti s poklopnim odpiranjem ter bočni stekli v tretji vrsti - fiksni

v temeljni barvi)

Zadnji brisalec (ob vklopljenih prednji brisalcih s funkcijo samodejnega vklopa pri

Kljuka za odpiranje zad. vrat - v barvi karoserije (v kombinaciji s posebno barvo karoserije

prestavljanju v vzvratno prestavo)

v temeljni barvi)

Osnovni paket za boljšo vidljivost (ogrevano vetrobransko steklo, tipalo nivoja tekočine za

6.5X16" platišča iz lahke zlitine s pnevmatikami 215/65 in zaščitnimi maticami

pranje vetr. stekla, el. nastavljivi in ogrevani vzvratni ogledali z vgrajenima utripalkama)

VOZNIKOVA IN POTNIŠKA KABINA TER PRTLJAŽNI PROSTOR

Dodatni električni PTC grelec hladilne tekočine

Tkana stropna obloga po celotni dolžini z obrobami stropnih prezračevalnih šob za

Nastavljiva višina svetlobnega snopa žarometov iz kabine

potniški del vozila v Satin srebrni barvi

Funkcija zakasnjenega ugašanja žarometov - "Follow-me home lightning"

Voznikov in sovoznikov senčnik z osvetljenim ogledalcem

Avdio sistem Ford SYNC
AM/FM radio s CD/MP3 predvajalnikom, 3,5" matrični prikazovalnik, 4 prednji zvočniki,
volanske kontrole, 4 vrstični prikazovalnik potovalnega računalnika,
USB/iPod® vtičnica, SYNC (Bluetooth® sistem za prostoročno tel.
in pretakanje zvoka na avdio sistem, glasovno upravljanje in funkcija za klic v sili)

Tempomat z nastavljivim omejevalnikom hitrosti ter v usnje odet volanski obroč
Predal za rokavice s ključavnico / Električni priključek spredaj - 12 V
Predal nad instrumentno ploščo
Pomična ročka z duš. za pomoč pri sest. na voz. in sov. strani ter mini str. predal dim. 1 x DIN

Pomoč pri speljevanju v
klanec

Nadzor vektorjev navora

Dodatni akumulator

Bočna stopnica

Kljukici za obešanje jaken
Ročka za pomoč pri vstopu/sestopu nameščena na B-stebričku
8-smerno ročno nastavljiv voznikov sedež z oporo za roko, 8-smerno nastavljiv enojen
sovoznikov sedež z oporo za roko, tekstilne sedežne prevleke
Ogrevan voz. in sov. sedež ter nastavljiva ledvena opora za voznika
Sedeži za 3 potnike (2+1) v drugi vrsti ter dve pritrdišči ISOFIX in
sedeži za 3 potnike (2+1) v tretji vrsti ter eno pritrdišče ISOFIX
Nastavljiv naklon naslonov zadnjih sedežev ter zunanja naslona za roko v drugi vrsti
Osvetlitev vstopa bočnih drsnih vrat z lučko nameščeno nad vstopnimi vrati
Sistem za preprečevanje dolivanja napačnega goriva
Rezervoar za gorivo - 80 L
Start/Stop sistem, potovalni računalnik ter dodatni akumulator
Prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju - v lastni temni barvi
ZUNANJE LASTNOSTI
Dvojna bočna drsna vrata
Gumirani bočni stopnici v dolžini bočnih drsnih vrat
Zastekljena dvižna zadnja vrata z ogrevanim zadnjim steklom
Pred. odb. - v bar. kar. z vstavkom v temeljni bar. (v komb. s pos. barvo kar. v cel. v temeljni bar.)
Zadnji odbijač, bočne zaščitne letvice ter kljuke za odpiranje vrat - v temeljni barvi
6.5X16" jeklena platišča s pnevmatikami 215/65
Rezervno kolo normalnih dimenzij
Prednji kolesni zavesici, tretja zavorna luč ter okrasni kolesni pokrovi
VOZNIKOVA KABINA IN TOVORNI PROSTOR
Tkana talna obloga voznikove in potniške kabine ter prtljažnega prostora
Lučke za osvetlitev potniške kabine / Električni priključek zadaj - 12 V
Zaščitne bočne obloge potniške kabine v celotni višini
2 zanki za pričvrstitev prtljage

Potovalni računalnik

