NOVÝ FORD RANGER RAPTOR I CENÍK

Základní ceny, individuální nabídku si vyžádejte u autorizovaného prodejce Ford.

Výbava

Motor

Výkon

Převodovka

Max. nosnost*/
Přípustná
hmotnost (kg)

Cena bez DPH

Cena s DPH

Raptor

2.0 EcoBlue
Bi-Turbo

213 k
(157 kW)

10st. automatická

620/3130

1 255 780

1 519 494

Vůz kategorie N1. Verze s připojitelným pohonem všech kol 4WD. Naftový motor. Ceny uvedeny v Kč. *Max. nosnost pro posádku včetně řidiče, náklad a pro
provozní kapaliny. Max. nosnost základní verze bez dodatečné výbavy; výbava na přání a příslušenství zvyšují provozní hmotnost a snižují nosnost vozu.
Vydáno 15. 7. 2019. Ceny platné od 15. 7. 2019.

Raptor
Hlavní prvky standardní výbavy
Terrain Management System – přepínání mezi 6 různými jízdními režimy
17“ kola z lehkých slitin s pneumatikami BF Goodrich 285/70 R17 All-Terrain
Sportovní tlumiče pérování Fox Pro
Chlazené kotoučové brzdy – 332x32 mm vpředu, 332x24 mm vzadu
Mechanická uzávěrka diferenciálu zadní nápravy
Unikátní maska chladiče, nelakovaný sportovní přední nárazník
Xenonové světlomety s LED denním svícením
Přední LED mlhové světlomety
Boční nástupní schůdky v antracitovém odstínu se zrnitou povrchovou úpravou
Aerodynamický ochranný rám za kabinou
Rolovací hliníkový kryt Mountain Top®
Polep Raptor na bocích korby nákladového prostoru
Automatická dvouzónová klimatizace
Navigace a systém SYNC 3, barevný 8“ dotykový displej, 6 reproduktorů
Palubní počítač s dvojitým 4,2“ TFT displejem
Tempomat včetně inteligentního asistenta rychlosti
Varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu a systémem pro automatické navrácení do jízdního pruhu
Funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost
Předkolizní asistent s autonomním nouzovým brzděním
Zadní parkovací kamera a zadní parkovací senzory
Kožený volant s červeným pruhem na věnci včetně titanových pádel pod volantem pro sekvenční řazení
Částečně kožené čalounění sedadel včetně loga Raptor na předních sedadlech
Sedadlo řidiče elektronicky nastavitelné v 10 směrech s bederní opěrkou
Systém KeyFree – vstup do vozu a startování bez použití klíče
Přední a zadní velurové rohože
Elektrické ovládání předních a zadních oken
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Nový motor 2.0 EcoBlue Bi-Turbo
Nový vznětový motor nabízí v kombinaci s novou 10.st.
automatickou převodovkou vyšší výkon, nižší spotřebu paliva
a emise CO2. Agregát tak splňuje aktuální nejpřísnější emisní normy
Euro 6.2.
Výkon : plus 13 k
Točivý moment : plus 30 Nm
Proměnlivý servisní interval : až 30 000 km/2 roky*

* Platí, co nastane dříve
Porovnání s motorem 3.2 TDCi

Standardní výbava a výbava na přání

Raptor

Audio
Audio sada 129 - navigace, rádio AM/FM/DAB/DAB+, USB, CD přehrávač, 8" barevný dotykový displej, systém SYNC 3 vč.
Bluetooth a nouzového volání, aktivního snižování hlučnosti, dvojitý TFT 4,2" displej na přístrojovém štítu, 12 V zásuvka,
4 reproduktory vpředu a 2 reproduktory vzadu

•

Bezpečnost
Elektronický stabilizační systém ESP včetně protiblokovacího systému ABS, asistentu pro rozjezd do kopce, sjezd
z kopce, funkce stabilizace přívěsu, varování při nouzovém brzdění, elektronická automatická uzávěrka zadního diferenciálu

•

Terrain Management System - volba mezi 6 různými jízdními režimy

•

Čelní airbagy řidiče a spolujezdce - včetně bočních airbagů vpředu, stropních airbagů, kolenního airbagu řidiče

•

Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy řidiče a spolujezdce

•

Karoserie
Nemetalický lak - bílá Frozen, šedá Conquer, červená Colorado

0

Metalický lak - modrá Performance

14 900
(18 029)

Mica lak - černá Shadow

14 900
(18 029)

Sportovní nelakovaný přední nárazník

•

Maska chladiče Raptor

•

Madla dveří v odstínu Antracit

•

Černě lakované madlo zadního víka

•

Zadní nárazník se schůdkem v antracitovém odstínu - 90° otevření zadního víka

•

Tažné zařízení pevné včetně 13 pinové zásuvky

•

Boční nástupní schůdek vlevo a vpravo - antracitový se zrnitou povrchovou úpravou

•

Polepy na bocích korby a zadním víku nákladového prostoru
Aerodynamický ochranný rám za kabinou

19 020
(23 014)

•

Standardní výbava a výbava na přání

Raptor

Karoserie
Sportovní tlumiče pérování Fox Pro

•

Přední a zadní lapače nečistot

•

Ochrana pod motorem a rozvodovkou

•

Kola a pneumatiky
Kola z lehkých slitin Dyno Grey 17x8.5, pneumatiky BF Goodrich 285/70/R17 All-Terrain, hlinikové rezervní kolo

•

Pojistné bezpečnostní matice kol

2 500
(3 025)

Zámek rezervního kola

1 500
(1 815)

Komfort
Systém KeyFree - vstup do vozu a startování bez použití klíče

•

Palubní počítač

•

Stěrače s dešťovým senzorem

•

Tempomat včetně varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu a systémem pro automatické navrácení do jízdního pruhu,
inteligentního asistenta rychlosti, funkcí rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a předkolizním asistentem s
autonomním nouzovým brzděním

•

Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva

•

Zadní parkovací senzory

•

Zadní parkovací kamera - zobrazení obrazu kamery na displeji rádia

•

Zásuvka 230V/150W v kabině řidiče

•

12 V zásuvka vzadu

•

Kožená hlavice řadicí páky a parkovací brzdy

•

Netkaná podlahová krytina

•

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním

•

Kožený volant s červeným pruhem na věnci

•

Elektrický posilovač řízení

•

Ukazatel vnější teploty

•

Přední a zadní rohože velurové, s logem Raptor vpředu

•

Nákladový prostor
Vnitřní úchytná oka

•

Ochranná vana nákladového prostoru včetně 12 V zásuvky

•

Rolovací hliníkový kryt Mountain Top®

•

Okna a zrcátka
Elektrické ovládání předních a zadních oken

•

Vyhřívané čelní a zadní sklo

•

Tmavší tónování zadních oken

•

Vnější zrcátka v černém odstínu

•

Elektricky ovládaná, sklopná a vyhřívaná vnější zrcátka - osvětlení nástupního prostoru, integrovaná směrová světla

•

Standardní výbava a výbava na přání

Raptor

Ostatní
Emisní norma Euro 6.2 využívající vstřikování AdBlue®; v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i
mimo servisní intervaly

•

Brodivost až 85 cm díky "integrovanému šnorchlu", vysoko umístěné elektronice a alternátoru apod.

•

Mechanická uzávěrka diferenciálu zadní nápravy

•

Palivová nádrž 80 l

•

Příprava pro tachograf

•

Tmavé čalounění stropu

•

Sedadla
Sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 10 směrech, s bederní opěrkou

•

Trojlavice v druhé řadě se středovou loketní opěrkou

•

Vyhřívaná přední sedadla

•

Částečně kožené čalounění sedadel včetně loga Raptor vpředu, barva Ebony, vzor Soho Grain

•

Středová loketní opěrka s dvojitým dnem

•

Světlomety
Automatické světlomety

•

Xenonové světlomety s LED denním svícením

•

Přední LED mlhové světlomety

•

Topení a klimatizace
Automatická dvouzónová klimatizace, včetně chlazeného boxu mezi sedadly
Přídavné nezávislé programovatelné topení s dálkovým ovládáním

•
43 500
(52 635)

Zamykání
Dva sklopné klíče s dálkovým ovládáním centrálního zamykání

•

Dvojité zamykání

•

Elektrické zamykání korby nákladového prostoru

•

Záruky a servisní smlouvy *
Prodloužená záruka FORD PROTECT, 5 let /200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve)

•

Prodloužená záruka FORD PROTECT 7 let/300 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve)

30 000
(36 300)

Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN 3/3 - pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem;
3 servisní prohlídky během 3 let

15 702
(19 000)

Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN 5/5 - pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem;
5 servisních prohlídek během 5 let

26 446
(32 000)

* Pro bližší informace o podmínkách servisních smluv a jejich kompletní nabídku se obraťte na svého prodejce vozů Ford. Ke každému novému vozu:
Asistenční služba Ford Assistance 12. Vždy, když přijedete na pravidelnou servisní prohlídku ke svému autorizovanému opravci Ford se svým vozem Ford,
získáte nárok na poskytnutí asistenční služby kdekoliv v Evropě až do další předepsané servisní údržby. A to buď na základě ujeté vzdálenosti, nebo po
uplynutí určité doby (omezeno skutečností, která nastane dříve). Podrobné informace o podmínkách Ford Assistance 12 si vyžádejte u svého autorizovaného
partnera Ford.

Ranger Raptor
za 1 255 780 Kč bez DPH
Úvěr 3,19

Záloha

Počet splátek
(měs.)

Měs. splátka

Pevná zápůjční úroková míra
p.a.

612 750 Kč (40,33 % z ceny s DPH)

60

19 100 Kč

3,19 %

Nabídka platí pouze pro právnické osoby a podnikatele do 30. 9. 2019 nebo do odvolání a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy. Splátka zahrnuje
havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti sjednané na dobu trvání úvěrové smlouvy. Pojištění všech skel vozidla s limitem plnění až do výše 30 000 Kč v ceně
úvěru. Individuální nabídku a nabídku pro spotřebitele vám připraví autorizovaný partner Ford.
Výše uvedené ceny zahrnují vybavení dle předpisů platných v ČR. Vyhrazujeme si právo změny cen a specifikace vozů bez předchozího upozornění. Na všechny nové
vozy se vztahuje 5letá základní záruka. Podrobné informace o vozech, jejich vybavení a příslušenství vám poskytne autorizovaný partner Ford. Doporučené ceny
platí od 15. 7. 2019 na vozy modelového roku 2019.50

Autorizovaný partner Ford

Infolinka: 800 FORD CZ (800 3673 29) I infocz@ford.com I www.ford.cz I www.fordcredit.cz I www.fordservice.cz

