
NOUL FORD ECOSPORT ACTIVE

Ofertă de lansare: 1.0 EcoBoost 125 CP, transmisie manuală 6 trepte

Preț promoțional: 15 250 Euro (TVA inclus)

Acoperiș de culoare neagră Sistem multimedia SYNC cu touchscreen 8”

Pasaje roți de culoare Carbon Black Aer condiționat automat

Geamuri spate fumurii Oglinzi acționate electric și încălzite

Jante aliaj 17” Pilot automat cu limitator de viteză

Faruri de ceață Geamuri față și spate cu acționare electrică

Tapițerie piele Sensico Airbag-uri frontale, laterale față, tip cortina

Faruri cu lumini de zi tip LED Sistem de asistență pre-coliziune cu frânare post-impact

Imaginea din campanie este cu titlu de prezentare si nu creeaza obligatii contractuale, aceasta campanie fiind supusa unor termeni si conditii.
Foarte important inainte de a decide achizitia: pretul modelului este obtinut dupa cumularea: i) contravalorii suportului comercial acordat de Ford
Romania, in cazul pretului promovat pentru persoane fizice; ii) contravalorii suportului comercial acordat de dealerii participanti la promotie.
iii)contravalorii primei de casare prin programul Rabla (6500 lei conform Program Rabla. Prima de casare si implicit pretul de tranzactionare
recomandat sunt aplicabile in masura in care Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) valideaza aplicatia clientului, in cadrul procesului de
analiza/decontare dosar. Valoarea finala de achizitie poate varia in functie de cursul de schimb Leu/Euro la data tranzactiei si/sau la data emiterii
documentatiei de finantare/achizitie si de evaluarile autoritatii fondului pentru mediu referitor la incadrarea autoturismului pe reglementarile
legale referitoare la prima de casare prin programul Rabla.
Campania este adresata persoanelor fizice si este valabila in limita stocului disponibil la dealerii participanti la program
Campania nu include echipamente, accesorii, sau dotari optionale suplimentare celor mentionate mai sus.
Emisii mixte CO2 (NEDC) pentru Ecosport Active 1.0 Benzina 125 CP, cutie manuala: 114 gr/km; consum mixt (NEDC): 5.0l/100km..

• Versiunea Ford EcoSport Active oferă mai multă performanță și flexibilitate clienților, iubitori de

aventură, care au activități diverse, de recreere, în aer liber și pe teren accidentat.

• Vine cu gardă la sol mai înaltă, protecții suplimentare la nivelul caroseriei pentru o capacitate de

rulare mai agresivă, îmbunătățiri ale șasiului, de la componente de suspensie și direcție personalizate

până la tehnologii care îmbunătășesc tracțiunea precum diferențialul cu derapaj controlat.


