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* imagine cu titlu de prezentare

BLACK FRIDAY

Ford Ranger Double Cab Wildtrak AWD 2.0L EcoBlue 213 CP A10 (MY
2022.00)

SPECIFICAȚII TEHNICE
Putere 213 CP
Transmisie Automată, 10

viteze
Norma de poluare STAGE 6.2
Combustibil Diesel
Tractiune integrală
NO2 65,1
Tip motor 2.0L EcoBlue
Cilindree 1996 cmc
Ampatament 3220 mm
Lungime totala (cu bara spate echipata) 5359 mm
Latime totala (cu oglinzi extinse) 2163 mm
Latime totala (cu oglinzile pliate) 1977 mm
Inaltime totala (neincarcat) 1848 mm
Ecartament - fata 1560 mm
Ecartament - spate 1560 mm
Lungimea benei de incarcare (la podea) 1575 mm
Latimea benei de incarcare (la podea) 1560 mm

Inaltimea benei (la centrul axei) 541 mm
Inaltime de incarcare (neincarcat) 857 mm
Spatiu efectiv la nivelul capului (in fata) 1022 mm
Spatiu maxim efectiv la nivelul picioarelor
(in fata)

1058 mm

Spatiu efectiv la nivelul capului (in spate) 975 mm
Spatiu maxim efectiv la nivelul picioarelor
(in spate)

902 mm

Emisii CO2 229 - 239 g/km
Consum 8.8 - 9.2 l/100km
Sarcina utila maxima totala 1024 kg
Masa autorizata pe puntea fata 1480 kg
Masa autorizata pe puntea spate 1850 kg
Masa totala a vehiculului 3270 kg
Masa proprie 2246-2374 kg
Raport de transmisie 3,55
Masa tractabila fara sistem de franare 750 kg

Masa tractabila cu sistem de franare 3500 kg
Masa maxima ansamblu rutier 6000 kg

DOTĂRI STANDARD (selecție)

ABS & ESP+
Acoperire podea - covoraş
Airbag lateral montat în scaun la nivelul toracelui
Airbag pasager
Airbag șofer
Airbag-uri laterale și tip cortină
Anvelope 265/60 R18 A/S
Apărători de noroi față
Apărători de noroi spate
Asistență inteligentă pentru viteză
Avertizare centuri de siguranță șofer/pasager
Avertizor temperatură scăzută
Banchetă rândul doi
Bară de protecție față
Bară față plastic în culoarea caroseriei
Benă Pick-up - Cârlige interioare pentru fixare
Bușon alimentare Ford Easy Fuel
Cameră video spate
Capitonaj Premium panou interior cabină
Capitonare capotă motor
Caroserie ramforsata
Centuri de siguranță inerțiale în trei puncte locurile spate
Cheie pliabila
Claxon cu doua tonalitați
Comenzi multimedia pe volan
Compartimente de depozitare pe spătarul șoferului
Consolă centrală cu 2 compartimente
Convertor 220V
Cosolă îmbrăcată cu vinil

Oglindă retrovizoare electrocromatică
Oglinzi laterale vopsite Boulder Grey
Oglinzi încălzite și pliabile electric cu semnalizator integrat
Ornament bord Ebony
Pachet Standard Wildtrak (Grilă frontală radiator vopsită,
Închidere centralizată benă, Pachet scaune față 52, Pachet
siguranță 16, Acoperire podea - covoraş, Oglinzi laterale
vopsite Boulder Grey, Mânere uși vopsite Boulder Grey,
Ștergătoare cu senzor de ploaie, Senzori parcare spate,
Diferențial de blocare spate, Sistem electronic de control al
temperaturii - (DEATC), Pilot automat, Sistem de alarmă
antifurt volumetric, Cameră video spate, Lumini cu aprindere
automată On/Off)
Pachet radio 123 (Radio AM/FM, SYNC 3 AM/FM, TMC și RDS,
Bluetooth, USB, conexiune AUX pentru dispozitive externe de
muzică, Ecran tactil TFT 8", 6 boxe, Navigație, Microfon și mufă
pentru alimentare pentru spate, Sistem electronic de control al
temperaturii - (DEATC), Modem încorporat 4, Control activ al
zgomotului)
Pachet roți 20 (Jante aliaj 18" x 8.0, Anvelope 265/60 R18 A/S,
Roată de rezervă pe 18")
Pachet scaune față 52 (Scaune electrice încălzite pentru șofer
și pasager, Buzunar pentru hartă pe spatele scaunului
șoferului, Scaun șofer reglabil electric pe 8 direcţii, Avertizare
centuri de siguranță șofer/pasager, Mânere de sprijin montate
pe plafon, Fabric: Ebony/Ebony - Journey Grain - parțial piele
(cu logo-ul Wildtrak))
Pachet scaune spate 11 (Cotieră spate, scaunul din centru,
Centuri de siguranță inerțiale în trei puncte locurile spate,
Accesorii de fixare ISOFIX)



Cotieră spate, scaunul din centru
Covorașe detașabile podea față și spate
Covorașe detașabile spate
Diferențial de blocare spate
Direcție servoasistată electric (EPAS)
Două chei cu telecomandă
Ecran tactil TFT de 8''
Faruri cu LED
Frână de mână cu mâner şi buton cromat
Făra semalizatoare laterale
Fără bară spate subrulare
Geam electric șofer cu coborâre/ridicare dintr-o apăsare
Geamuri fumurii
Geamuri laterale electrice spate
Grilă frontală radiator vopsită
Hayon cu mecanism Easy-lift
Iluminare torpedou
Indicator avertizare nivel lichid de parbriz
Instalație cârlig de remorcare
Instrumente de bord superioare
Jante aliaj 18" x 8.0
Lampă de ceață spate
Lampă de frână montată în partea de sus
Lumini cu aprindere automată On/Off
Lumini de zi
Lumini frontale de ceață cu LED
Lumină ambientală LED
Lunetă incălzită
Martor avertizare defecțiune
Martor dezactivare airbag pasager
Modem încorporat 4
Mâner hayon benă cromat
Mâner hayon turnat, în culoare proprie
Mânere susținere - față interior
Mânere uși vopsite Boulder Grey
Mânere uși în interior cromate

Pachet siguranță 16
Pachet tapițerie Wildtrack Standard
Pachet tapițerie interior 20
Parasolar pasager cu oglindă și capac cu iluminare
Parasolar șofer cu spațiu depozitare, oglindă cu capc şi
iluminare
Parbriz incălzit
Parbriz laminat acustic
Pilot automat
Prezoane fără blocare
Priză 12V benă
Priză spate 12V
Protecție genunchi șofer
Recunoașterea indicatoarelor de viteză
Reglare faruri față pe înălțime
Roată de rezervă pe 18"
Sacaune șofer și pasager încălzite
Scaun șofer reglabil electric pe 8 direcţii
Scaune tapițate cu piele
Schimbător viteză imbracat în piele
Scut protecție motor și cutie transfer
Senzori parcare față
Senzori parcare spate
Senzori presiune roți
Sistem de alarmă antifurt volumetric
Sistem de avertizare a coliziunii
Sistem de avertizare la părăsirea benzii de circulație
Sistem de blocare uși spate pentru copii
Sistem de management al bateriei
Sistem de tratare a emisiilor (AdBlue) - 20L
Sistem electronic de control al temperaturii - (DEATC)
(Dezghețare electrică a lunetei și încălzitor de aer)
Sistem fixare scaun copil banchetă spate
Sistem fixare scaun copil banchetă spate - tip Isofix
Sistem frânare cu discuri față / tamburi spate
Sistem pasiv Keyless Entry & Start
Spuma de impact la viteză redusă în bara de protecție
Strat de protecție pentru benă (Priză 12V benă, Benă Pick-up -
Cârlige interioare pentru fixare)
Suport de încărcare (amplasat în benă)
Suport ochelari șofer în plafon
Suspensie standard
Tapițerie Fabric: Ebony/Ebony - Journey Grain - Partial Leather
(cu Wildtrak Logo)
Tapițerie panou uși Wildtrak
Termometru temperatura exterioara
Tetieră scaun spate central
Treaptă bară spate în culoare Boulder Grey Step
Treaptă laterală cu inserții șlefuite
Volan sport îmbrăcat în piele
Vopsea Boulder Grey grilă radiator
Închidere centralizată benă
Închidere centralizată dublă
Închidere centralizată pe frecvență înaltă
Încălzire cu aer
Șasiu Heavy
Șine acoperiș
Șină laterală benă Dyno Grey
Ștergătoare cu senzor de ploaie

DOTĂRI OPȚIONALE ADĂUGATE (prețurile includ tva)

+ [PN3GZ] Vopsea nemetalizată, Frozen White - 0 Euro
+ [A4VFM] Wildtrak Driver Assistance Pack with Park Assist - 619.00 Euro (Asistență activă la parcare; Pilot Automat
Autoadaptiv)
+ [ABJBS] Pachet de upgrade funcțional 20 - 2380.00 Euro (Sistem de ancorare marfă în benă prin inele; Sports bar - Arcadă
cu iluminare pentru benă, șine laterale și lampă de frână spate montată în partea de sus; Rulou acoperire benă actionat electric)
+ [C1CAH] Cârlig de remorcare - 595.00 Euro (Instalație electrică cârlig remorcare)
+ [DGDAA] Eliminare sistem start/stop - 0 Euro



PREȚ DE LISTĂ
FĂRĂ TVA

44.950,00 €
CU TVA

53.490,50 €

PREȚ CONFIGURARE
FĂRĂ TVA

47.970,17 €
CU TVA

57.084,50 €

REDUCERE
FĂRĂ TVA

10.155,05 €
CU TVA

12.084,50 €

PREȚ OFERTĂ
FĂRĂ TVA

37.815,12 €
CU TVA

45.000,00 €

Nr. ofertă: 31750; Data ofertei: 14/11/2022; Ofertă valabilă până la: miercuri 30 noiembrie 2022
Termen de livrare: ..........zile • Locatie livrare: Proleasing Motors • Curs: Unicredit

Oferta finala poate fi supusa unor termene si conditii, in limita stocului disponibil.
Aceasta lista nu are valoare contractuala. Orice modificari privind preturile sau variantele de echipare se pot face fara notificare prealabila.
Pentru oferta completa, informatii actualizate si informarea asupra cursului de schimb RON/EUR va rugam sa va adresati consilierului
dumneavoastra de vanzari Ford.
Compania îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment specificaţiile referitoare la motoare, ceea ce ar putea influenţa valorile
indicate. Toate valorile menţionate se referă la modelul de bază UE cu echipare standard. Valorile privind consumul de carburant şi
emisiile de CO2 sunt determinate conform regulamentului CE nr. 715/2007 (în versiunea aflată în vigoare), luând în considerare masa
autovehiculului în stare de funcţionare, aşa cum este specificat în regulament. Prezenţa unor echipamente suplimentare şi a dotărilor
opţionale din fabrică poate avea ca efect obţinerea unor valori mai ridicate decât cifrele menţionate pentru consum şi emisii de CO2.
Consumul de carburant şi emisiile de CO2 nu se referă la un autovehicul anume şi nu fac parte dintr-o ofertă. Acestea sunt furnizate
exclusiv pentru comparaţia între diferite variante de autovehicule dar pot fi diferite faţă de consumul real de carburant obţinut în condiţii
reale de conducere, consum care este influenţat în mare măsură de stilul de conducere şi condiţiile de utilizare. Echipamentele
suplimentare pot creşte greutatea autovehiculului atunci când acesta este gol şi, în unele cazuri, sarcina admisă pe punţi, precum şi masa
totală admisă a autovehiculului şi pot reduce masele admise de remorcare. Acest lucru ar putea duce la reducerea vitezei maxime şi la
creşterea timpului de accelerare. Valorile referitoare la performanţele de conducere iau în considerare un şofer cu greutatea de 75 kg şi o
încărcătură de 125 kg.


