Telefon: +40742642886
Email: office@amgauto.ro
Adresa: Sos. București-Ploiești nr. 137C
Sector 1, București
Site web: amgauto.ro

Ford Edge Titanium AWD AT 211 CP
2016
95055 Km
Diesel
SUV
Vandut
23.289 EUR
TVA inclusa

contact direct
Share to friend:

Id AMG AUTO

Filtru de particule

AMG B65272

DA

Categorie

Caroserie

Autoturisme

SUV

Marca

Numar de portiere

Ford

5

Model

Culoare

Edge

red

Anul de fabricatie

Vopsea metalizata

2016

DA

Km

Vopsea mata

95055

NU

Capacitate cilindrica

Volan pe dreapta

1997

NU

VIN

Tara de origine

2FMTK4K38GBB65272

Romania

Combustibil

Data primei inmatriculari

Diesel

Inmatriculat

Putere

DA

211

Fara accident in istoric

Cutie de viteze

NU

Automata

Carte de service

Transmisie

DA

4x4 (automat)

Stare

Norma de poluare

Second hand

Euro 6
Emisii CO2
152

Dotari
ABS

CD

Geamuri fata electrice

Airbag-uri frontale

Computer de bord

Inchidere centralizata

Airbag-uri laterale fata

Controlul stabilitatii (ESP)

Radio

Servodirectie

Airbag-uri cortina

Bluetooth

Aer conditionat doua zone

Alarma

Camera parcare spate

Airbag genunchi sofer

Bare longitudinale acoperis

Comenzi volan

Controlul tractiunii (ASR)

Geamuri cu tenta

Imobilizator electronic

Faruri automate

Geamuri laterale spate fumurii

Interior din piele

Faruri Xenon

Geamuri spate electrice

Intrare auxiliara

Jante din aliaj usor

Navigatie GPS

Oglinzi retrovizoare exterioare

Limitator de viteza

Oglinda retrovizoare interioara

electrocromatice

Lumini de zi (LED)

electrocromatica

Parbriz incalzit

Oglinzi retrovizoare ajustabile

Pilot automat

electric
Proiectoare ceata

Senzori parcare fata-spate

Scaune fata incalzite

Stergatoare parbriz automate

Scaune spate incalzite

Descriere
GARANTIE INTERNATIONALA
DOTĂRI STANDARD (selecție)
ABS+ESP cu sistem de control antirăsturnare
Airbag-uri frontale șofer și pasager, airbag-uri laterale și tip cortină,airbag genunchi șofer
Ajustare manuală pe 2 direcții a tetierelor spate
Ajustare manuală pe 4 direcții a tetierelor față
Anvelope 235/55 R 19
Banchetă fracționabilă 60/40
Bare acoperiș în culoare argintie
Bare față și spate în culoarea caroseriei (partea superioară), deculoare neagră(parteainferioară)
Cameră video pentru mers în marșarier
Centuri de siguranță active (față); cu sistem de pretensionare (rândul 2)
Coloană de direcție ajustabilă manual pe înălțime și adâncime
Consolă plafon cu suport de ochelari
Copertină portbagaj
Covorașe textil față și spate
Direcție asistată electric
Evacuare dublă
Faruri cu aprindere automată și cu sistem de comutare automată a
fazei lungi
Faruri cu iluminare viraj
Faruri cu tehnologie LED
Faruri de ceață cu tehnologie LED, cu ornament cromat
Filtru polen
Geamuri cu tentă: parbriz, șofer și pasager; geamuri fumurii: pasageri spate și lunetă

Geamuri față laterale laminate acustic
Geamuri față și spate cu acționare electrică cu deschidere la o
singură atingere și funcția deschidere/închidere generală
Lumini de citit pentru locurile din spate
Lumini de zi cu tehnologie LED
Lumină ambientală
My Key
Mânere portiere în culoarea caroseriei
Oglindă electrocromatică
Oglinzi acționate electrice, încălzite, rabatabile electric, cu
semnalizator, iluminare podea, în culoarea caroseriei
Ornament argintiu cadru ușă
Parbriz încălzit electric
Pilot automat
Plafoniere cu stingere automată, lumini de citit
Pliere electromecanică a spătarului banchetă
Portbagaj acționat electric
Praguri uși față cu iluminare
Priza 220V
Protecție caroserie în culoarea negră
Roată temporară de rezervă 18"
Scaun pasager cu ajustare manuală pe 2 direcții
Scaun șofer cu ajustare electrica pe 4 direcții & 3 memorie
Scaune față încălzite si ventilate
Selector rotativ cutie automată
Senzori de parcare față și spate
Sistem Keyless Entry, Keyless Go
Sistem audio (SYNC3, CD player, Radio AM/FM, DAB, Ecran tactil 8", 9
difuzoare, 2 port-uri USB, Navigație)
Sistem automat de închidere a grilei radiatorului
Sistem de aprovizionare combustibil fără bușon cu încuietoare
Sistem de asistență la pastrarea benzii de rulare
Sistem de asistență pre-coliziune (Collision Mitigation System)
Sistem de climatizare automat cu 2 zone de control
Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri
Sistem de recunoaștere a semnelor rutiere
Stopuri cu tehnologie LED
Suport pahare în consolă față
Tapițerie textil
Torpedou cu capac
Volan îmbrăcat în piele
Volan încălzit
Încarcare telefon wireless
Închidere centralizată dublă
Încălzire suplimentară
Ștergătoare cu senzor de ploaie
DOTĂRI OPȚIONALE ADĂUGATE (prețurile includ TVA)
+ [PN4HQ] Vopsea metalizată, Lucid Red - 1200.00 Euro
+ [D2FAW] Jante aliaj 20" - 850.00 Euro
+ [J4WAJ] Pachet Tehnologie - 3900.00 Euro (Pilot automat autoadaptiv cu alertă Traﬃc Jam; Sistem de asistență la
parcare; Sistem audio premium:
SYNC3, CD player, Radio AM/FM, DAB, Ecran tactil 8", 12 difuzoare, 2 port-uri USB, Navigație; Faruri autoadaptive full LED

