FORD EDGE Vignale

Vignale

2.0l TDCi 180 AG

Mechaninė (6 pavarų)

Dyzelis

Visureigis

Varantieji
ratai
AWD

Vignale

2.0l TDCi 210 AG

Automatinė (6 pavarų)

Dyzelis

Visureigis

AWD

Versija

Variklis

Transmisija

Degalai

Kėbulas

Kaina, EUR
su PVM
46.700
49.350

CO2 emisija nuo 149 g/km iki 159 g/km
Gamintojas pasilieka teisę keisti kainas ir komplektacijas be išankstinio perspėjimo.
AWD – visais ratais varanti sistema
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FORD EDGE Vignale
STANDARTINĖ ĮRANGA
„Vignale“ komplektacijoje
Saugumas
Imobilaizeris
ABS su RSC (apsauga nuo apsivertimo). Stabdymo jėgos paskirstymo sistema EBD, traukos kontrolės sistema TCS
Avarinio stabdymo žibintai
My Key II sistema
Priekinės saugos oro pagalvės, šoninės saugos oro pagalvės priekyje, vairuotojo kelių saugos oro pagalvė, užuolaidinės saugos oro pagalvės išjungiama keleivio saugos oro
pagalvė
Elektra valdomas galinių durelių užraktas (vaikų apsaugai)
Centrinis užraktas
Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema
Avarinio stabdymo pagalbos sistema
Priekinio susidūrimo įspėjimo sistema su pėsčiųjų atpažinimo sistema
Funkcionalumas
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai
Elektra valdomi, šildomi veidrodėliai su pašvietimo lemputėmis, padėties atmintimi, vairuotojo pusėje tamsėjantis, automatiškai reguliuojamis įjungus galinę pavarą, automatiškai
užlenkiami išjungus variklį
Automatinis žibintų aukščio reguliavimas
Sumažinto dydžio atsarginis ratas
Degalus naudojantis papildomas šildytuvas (PTC)
Easy-fold sistema nulenkiama galinė sėdynė
Pastovaus greičio palaikymo sistema
Start/Stop sistema
Ford Easy Fuel degalų užpylimo sistema be dangtelio
Galinio vaizdo kamera
Elektrinis vairo stiprintuvas
Active noise control - pašalinius garsus salone slopinanti sistema
Šildomas ir infraraudonuosius spindulius nepraleidžiantis priekinis stiklas, Šildomi apiplovimo purkštukai
Šildomas vairas
Elektra valdomas bagažo skyriaus dangtis
ICE pack 59: Sony garso ir navigacinė sistema su 8" colių liečiamu ekranu. SYNC 3 sistema su Bluetooth laisvų rankų įranga. 12 garsiakalbių, CD, DAB, USBx2
Beraktė atrakinimo ir variklio užvedimo sistema su bekontakte bagažo skyriaus atidarymo sistema.
Išmanusis greičio ribotuvas su kelio ženklų atpažinimo sistema
Priekiniai ir galiniai parkavimosi jutikliai
Šildomos priekinės sėdynės
Eismo juostos laikymosi sistema su išvažiavimo iš eismo juosto ribų įspėjimo sistema. Vairuotojo nuovargio stebėjimo sistema
Kritulių jutiklis
Automatiškai perjungiami trumpųjų/ilgųjų šviesų žibintai
4 kryptimis reguliuojama vairo padėtis
Išorė
Priekinias ir galinis bamperiai kėbulo spalvos su chromo apdaila
Priekinės viršutinės ir apatinės grotelės su chromo apdaila
Chromuota durelių/langų linijos apdaila
Laminuoti priekiniai šoniniai stiklai
R20 Premium lengvo lydinio ratlankiai
Stogo išilginės sijos
Active grill shutter - automatinis priekinių grotelių uždarymas (greitesnis variklio/interjero šildymas)
Kėbulo spalvos durelių rankenėlės ir galinis spoileris, kėbulo spalva dažyti veidrodėlių korpusai
Tamsinti galinių langų stiklai
Žibintai su "palydėk mane namo funkcija"
LED priekiniai žibintai, LED rūko žibintai, LED dienos žibintai
Posūkio kampą apšviečiantys žibintai priekyje
LED galiniai žibintai
Padangų slėgio stebėjimo sistema
Interjeras
Titanium tipo priekinis skydelis
Priekiniai ir galiniai kilimėliai
Ambient interjero apšvietimas
Priekinių slenksčių apdaila su „Vignale“ užrašu
Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema su oro kokybės jutikliu
Ventiliacijos angos gale
Akinių laikiklis
Priekinė konsolė su porankiu
Puodelių laikikliai priekyje
LED galinės salono dalies apšvietimas
Tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis
Apšviečiami veidrodėliai skydeliuose nuo saulės
Premium oda trauktas odinis, šildomas vairas, oda traukta pavarų perjungimo svirtis
Bagažo skyriaus uždangalas
Krovinių tvirtinimo kilpos bagažo skyriuje
Rūkančiųjų paketas
60/40 santykiu nulenkiama bei reguliuojamo posvyrio galinės sėdynės nugarėlė
Dalinė odos priekinių ir galinių durelių apdaila
Perforuotos „Luxury“ odos sėdynės
10 krypčių reguliuojamos, šildomos priekinės sėdynės su reguliuojama juosmens atrama, vairuotojo sėdynė su padėties atmintimi
12V jungtys – keturios, 220V jungtis
ISOFIX vaiko kėdučių tvirtinimo taškai
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FORD EDGE Vignale
PAPILDOMA ĮRANGA

DOE

EOC

YKW

492

Vignale

Kaina EUR
su PVM

O

324

O

124

IŠORĖ
Speciali Metallic spalva (White Platinum, Amethista Scura)
Chromuoti išorės veidrodėliai
INTERJERAS
Aliuminio pedalų apdaila

YLL

442

O

124

Premium kilimėliai su metaliniu „Vignale“ logo

YSC

421B

O

83

Papildoma garantija iki 5 metų arba 100.000 km ridos

O

530

Papildoma garantija iki 5 metų arba 150.000 km ridos

O

880

O

1.117

KITA ĮRANGA

Panoraminis stoglangis (negalima su stogo išilidinėmis sijomis)

YKQ

481

Papildomas degalus naudojantis šildytuvas su nuotoliniu valdymu

YLA

593

O

1.007

Ventiliuojamos ir šildomos priekinės sėdynės, šildomos galinės sėdynės

YKB

652

O

414

Šildomos galinės sėdynės

YKC

611

O

207

Sportinė pakaba

YKR

532

O

248

Adaptyvinė nuolatinio greičio palaikymo sistema. Įeina priekiniai ir galiniai parkavimosi jutikliai
Nuimamas tempimo kablys (įeina priekabos siūbavimo kontrolės sistema. Užsakant kartu su signalizacija, įeina
priekabos apsauga)
Active park assist - automatinė parkavimosi sistema su išvažiavimo iš stovėjimo vietos pagalbos sistema. Įeina
priekiniai ir galiniai parkavimosi jutikliai
Priekinio vaizdo stebėjimo kamera

YMC

602

O

407

YSA

371

O

759

YLD

623

O

166

YKO

641

O

290

Adaptyvinis vairo stiprintuvas

YKT

562

O

572

4 kryptimis elektra valdoma vairo kolonėlė

YLM

564

O

248

Nematomos zonos stebėjimo sistema su Cross Traffic Alert sistema stebinčia kliūtis važiuojant atbuline eiga

YME

631

O

635

Priekinių žibintų apiplovimo sistema

YKJ

471

O

83

Saugos diržai su oro pagalve antroje sėdynių eilėje (2 vnt.)

YKV

662

O

186

Apsauginė signalizacija

YLQ

572

O

241
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