
A változtatás jogát fenntartjuk!

Nettó Bruttó
Raptor 12,900,000 Ft 16,383,000 Ft

Minden Ford Ranger megfelel az EURO 6.2 káros anyag kibocsátási normának.
A gépjármű ára a forgalomba helyezési költségeket nem tartalmazza!
Részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben.

Az Ön Ford márkakereskedője:

One Call Ügyfélszolgálat: +36 1 7 777 555 

Értékesítés és Flotta ügyfélszolgálat
E-mail: inform@ford.com

Szerviz ügyfélszolgálat 
E-mail: szerviz@ford.com

Minden új Ford Ranger gépjárműre 2 év, km korlátozás nélküli, teljeskörű garancia vonatkozik. 
A fentieken felül minden új Ford Ranger gépjárműre +3 év, vagy maximum 150 000 km további Ford Extra Garancia is 
vonatkozik. A +3 év Ford Extra Garancia az 5. év végéig, de legfeljebb 150 000 futott km eléréséig érvényes a gépjármű első 
forgalomba helyezésétől számítva.
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Új FORD Ranger - Az alapfelszereltség főbb elemei
*Az alapfelszereltség részletes tartalmát az árlista "Alapfelszereltség és választható opciók" része tartalmazza

Raptor

Biztonság, védelem
ABS blokkolásgátló rendszer
- Kipörgésgátlóval
ESP menetstabilizáló rendszer 
- Elektronikus vészfékasszisztens
- Visszagurulásgátló
Választható vezetési módok
Vezetőoldali légzsák
Utasoldali légzsák
Utasoldali légzsák deaktiválás
Függönylégzsák
Vezetőoldali térdlégzsák
Oldallégzsák
Isofix
Vezető. és utasoldali biztonsági öv figyelmeztetés
Térérzékelős riasztóberendezés
Ütközésmegelőző rendszer
Kettős központi zár
2 db távirányítós kulcs
Kulcsnélküli ajtónyitó és indítórendszer
Gyerekzár a hátsó ajtón
Központi zárral zárható platóajtó
Ütéscsillapító biztonsági hab a lökhárítóban

Karosszéria és megjelenés
Alsó motor- és osztóműburkolat
Extra burkolat az üzemanyagtartályon
Teljesítményre hangolt felfüggesztés
Aerodinamikus bukócső
Fekete hűtőrács
Fekete első lökhárító
Hátsó fekete lökhárító fellépővel
Fekete oldalsó fellépő Raptor logóval
Fekete színű tükörház
Színre fújt kilincsek
Fekete platóajtó kilincs
Fekete sárvédő betét
Hátsó sárfogó gumik
Vonóhorog
- A Hátsó aláfutásgátló törlésre kerül

Tükrök és üvegezés
Elektromosan állítható, fűtött, behajtható külső tükrök integrált irányjelzővel, kilépőfénnyel
Automatikusan elsötétedő visszapillantó tükör                           
Fűthető első szélvédő
Hátsó ablakfűtés
Sötétített üvegek

Funkcionalitás, kényelem
Elektromos első ablakemelők
- automata fel-le funkcióval a vezető oldalon
Elektromos hátsó ablakemelők
Start-Stop rendszer nélkül
Kétszólamű kürt
Hátsó parkolóradar
230 voltos elektromos csatlakozó
12 voltos hátsó elektromos csatlakozó
Tolatókamera
12 voltos elektromos csatlakozó a platón
Hátsó differenciálmű
- Alsó motor- és osztóműburkolat
Sebességtartó automatika
- Vészfékezési asszisztens
- Sávelhagyásra figyelmeztetés
Elektronikus szervokormány
Esőérzékelős ablaktörlők
Xenon fényszórók
Nappali menetfény
LED első ködfényszórók
Hátsó ködfényszóró
Automata fényszóróvezérlés (le- és felkapcsolás)
Fényszórómagasság állítás                                       
Harmadik féklámpa
Fűthető vezető- és utasülés
Kétzónás elektromos automata klímaberendezés



Új FORD Ranger - Az alapfelszereltség főbb elemei
*Az alapfelszereltség részletes tartalmát az árlista "Alapfelszereltség és választható opciók" része tartalmazza

Raptor

Belső kialakítás
8 irányban elektromosan állítható vezetőülés 
8 irányban elektromosan állítható utasülés 
2. sori 3 személyes utasülés fejtámasszal
Műbőr kozépkonzol
Prémium szőnyegek az első sorban
Prémium szőnyegek a hátsó sorban
Fekete tetőkárpit
Egyedi bőr kormánykerék
Bőr kézifékkar króm gombbal
Egyedi Raptor bőr ajtókárpit
Krómozott belső ajtónyitók                                           
Bőr váltógomb borítás
Prémium középső kartámasz hűthető rekesszel a középkonzolon
Középső kartámasz a 2. sorban      
Térképtartó a vezetőülés háttámláján
Napszemüveg tartó
Vezető oldali napellenző megvilágított tükörrel, elhúzható takaróelemmel
Utas oldali napellenző megvilágított tükörrel, elhúzható takaróelemmel

Audio- és kommunikációs rendszerek
ICE csomag 129
- AM/FM rádió + DAB + Sync3 (TMC + RDS)
- 2 db USB csatlakozó
- Bluetooth
- 8"-os színes érintőképernyő
- 6 hangszóró
- Navigáció

Plató
Platóajtó könnyített nyitással
Rakományrögzítő fülek
Rakományrögzítők nélkül a plató falán kívül
Raktérbetét
Rakományrögzítő rendszer a platón

Kerekek
8.5 x 17" szürke könnyűfém keréktárcsa
- 285/70R17 gumik
17"-os könnyűfém pótkerék
Keréknyomás-figyelő rendszer nélkül
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Alapfelszereltség és választható opciók

nettó bruttó
ABS blokkolásgátló rendszer
- Kipörgésgátlóval
ESP menetstabilizáló rendszer 
- Elektronikus vészfékasszisztens
- Visszagurulásgátló
Választható vezetési módok
Vezetőoldali légzsák
Utasoldali légzsák
Utasoldali légzsák deaktiválás
Függönylégzsák
Vezetőoldali térdlégzsák
Oldallégzsák
Isofix
Vezető. és utasoldali biztonsági öv figyelmeztetés
Térérzékelős riasztóberendezés
Ütközésmegelőző rendszer
Kettős központi zár
2 db távirányítós kulcs
Kulcsnélküli ajtónyitó és indítórendszer
Gyerekzár a hátsó ajtón
Központi zárral zárható platóajtó
Ütéscsillapító biztonsági hab a lökhárítóban

nettó bruttó
Alsó motor- és osztóműburkolat
Extra burkolat az üzemanyagtartályon
Teljesítményre hangolt felfüggesztés
Aerodinamikus bukócső
Fekete hűtőrács
Fekete első lökhárító
Hátsó fekete lökhárító fellépővel
Fekete oldalsó fellépő Raptor logóval
Fekete színű tükörház
Fekete kilincsek
Fekete platóajtó kilincs
Fekete sárvédő betét
Hátsó sárfogó gumik
Első sárfogó gumik
Matrica szett 235,000 Ft 298,450 Ft
Vonóhorog
- A Hátsó aláfutásgátló törlésre kerül
Alapfényezés
Metálfényezés 160,000 Ft 203,200 Ft

Biztonság, védelem

Karosszéria és megjelenés
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Alapfelszereltség és választható opciók

nettó bruttó
Elektromosan állítható, fűtött, behajtható külső tükrök integrált irányjelzővel, 
kilépőfénnyel
Automatikusan elsötétedő visszapillantó tükör                           
Fűthető első szélvédő
Hátsó ablakfűtés
Sötétített üvegek

nettó bruttó
Elektromos első ablakemelők
- automata fel-le funkcióval a vezető oldalon
Elektromos hátsó ablakemelők
Kétszólamű kürt
Hátsó parkolóradar
230 voltos elektromos csatlakozó
12 voltos hátsó elektromos csatlakozó
Tolatókamera
12 voltos elektromos csatlakozó a platón
Hátsó differenciálmű
- Alsó motor- és osztóműburkolat
Sebességtartó automatika
- Vészfékezési asszisztens
- Sávelhagyásra figyelmeztetés
Elektronikus szervokormány
Esőérzékelős ablaktörlők
Xenon fényszórók
Nappali menetfény
LED első ködfényszórók
Hátsó ködfényszóró
Automata fényszóróvezérlés (le- és felkapcsolás)
Fényszórómagasság állítás                                       
Harmadik féklámpa
Fűthető vezető- és utasülés
Kétzónás elektromos automata klímaberendezés
Programozható üzemanyag tüzelésű állófűtés 420,000 Ft 533,400 Ft

nettó bruttó
8 irányban elektromosan állítható vezetőülés 
8 irányban elektromosan állítható utasülés 
2. sori 3 személyes utasülés fejtámasszal
Műbőr kozépkonzol
Prémium szőnyegek az első sorban
Prémium szőnyegek a hátsó sorban
Fekete tetőkárpit
Egyedi bőr kormánykerék
Bőr kézifékkar króm gombbal
Egyedi Raptor bőr ajtókárpit
Krómozott belső ajtónyitók                                           
Bőr váltógomb borítás
Prémium középső kartámasz hűthető rekesszel a középkonzolon
Középső kartámasz a 2. sorban      
Térképtartó a vezetőülés háttámláján
Napszemüveg tartó
Vezető oldali napellenző megvilágított tükörrel, elhúzható takaróelemmel
Utas oldali napellenző megvilágított tükörrel, elhúzható takaróelemmel

Tükrök és üvegezés

Belső kialakítás

Funkcionalitás, kényelem Raptor
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Alapfelszereltség és választható opciók

Audio- és kommunikációs rendszerek
nettó bruttó

ICE csomag 129
- AM/FM rádió + DAB + Sync3 (TMC + RDS)
- 2 db USB csatlakozó
- Bluetooth
- 8"-os színes érintőképernyő
- 6 hangszóró
- Navigáció

nettó bruttó
Platóajtó könnyített nyitással
Rakományrögzítő fülek
Raktérbetét
Rakományrögzítő rendszer a platón

Zárható platóroló

nettó bruttó
8.5 x 17" szürke könnyűfém keréktárcsa
- 285/70R17 gumik
17"-os könnyűfém pótkerék
Kerékőr 21,000 Ft 26,670 Ft
Pótkerék zár 15,000 Ft 19,050 Ft

Extragarancia
nettó bruttó

2+3 év/250.000 km Ford Extra garancia
A standard Ford Extra Garancia (2+3 év / 150.000 km) kibővíthető további 
100.000 km futásteljesítménnyel. - Részleteket keresse az extra garancia 
feltételekben.

329,921 Ft 419,000 Ft

Kerekek

Raptor

Raptor
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 Szín és kárpittáblázat 2019.5-ös modellév 2019/2

 Szín és kárpittáblázat Érvényes: 2019. március 25-i számlázástól
A változtatás jogát fenntartjuk!

Anyag

Alapszín
Colorado Red
Frozen White
Conquer Grey

Metálfény
Absolute Black

Performance Blue

● - elérhető
○ - elérhető, feláras
– - nem elérhető

Új FORD RANGER

Név

Raptor

Bőr
Soho Grain

●

○
○

●
●
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