
NOVI FORD EDGE VIGNALE

Velja od: xx.09.2016 do preklica

dizelski motorji

2.0 TDCI

FORD MONDEO VIGNALE 
Maloprodajni cenik - modelno leto 2017.00 





Maloprodajni cenik - modelno leto 2017.00
Velja od: 19.09.2016 do preklica

CO2 Povprečna AKCIJSKA

emisije poraba CENA

dizelski motorji

2.0 TDCi 132 kW (180 KM) 6-stopenjski ročni menjalnik 152 5,9 57.740 € 3.000 € 54.740 €

2.0 TDCI  154 kW (210 KM) Powershift 6-stopenjski  menjalnik 152 5,9 60.770 € 3.000 € 57.770 €

NOVI FORD EDGE VIGNALE

Opombe Maloprodajna cena je izražena v € in vključuje predpisane dajatve. Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa! 
V ločeni brošuri za ta model vozila se nahajajo podatki o serijski opremi, opremi za doplačilo in tehnični podatki, ki so informativnega značaja in služijo zgolj za pomoč pri izbiri vozila in opreme.

MPC POPUST
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NOVI FORD EDGE VIGNALE

Kovinska barva Mrežica za zajem zraka z kromirano obrobo Elektronski nadzor stabilnosti (ESC ) Elektronska blokada motorja

LED žarometi zadaj Zgornji del prednjega in zadnega odbijača v  - elektronska porazdelitev zavorne sile (EBD) Stikalo za izklop sovoznikove čelne zračne blazine

Aktivna reža za zajem zraka barvi karoserije z krom vstavki  - protiblokirne zavore (ABS) Programirni pametni ključ  'My Key'

Vzdolžni strešna nosilca (strešne sani') v srebrni barvi Kromirane obrobe bočnih stekel  - pomoč pri zaviranju v sili (EBA) ISOFIX nastavki na bočnih sedežih zadaj

Stranska ogledala v barvi karoserije Dinamična žarometa LED z aktivnim prilagajanjem  - preprečevanje zdrsa pogonskih koles (TCS) Spredaj varnostna pasova s prednapenjalnikom 

Mini jekleno rezervno kolo 17'' x 4.0'' svetlobnega snopa 'Ford Dynamic LED':  - nadzor vektorjev navora in omejevalnikom zatezne sile

Zatemnjena stekla  - statična osvetlitev počasnih zavojev V 4 smeri nastavljiva naslona za glavo spredaj Odklepanje/zaklepanje in zagon vozila brez ključa

Električno nastavjiva, poklopna vzvratna ogledala, ogrevana  - dinamično izravnavanje višine svetlobnega snopa glede na hitrost Električni varnostni zaklep zadnjih vrat 'Child Lock' Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji

 s spominsko funkcijo ter samozatemnitvijo na voznikovi strani  - LED dnevne luči Voznikova in sovoznikova zračna blazina Sistem za preprečevanje naleta pri nizkih hitrostih

LED meglenke spredaj  - dinamična osvetlitev zavojev Kolenska zračna blazina na voznikovi strani s funkcijo prepoznavanja pešcev

Unikatna Vignale 20'' x 8,5'' premium platišča iz lahke zlitine Akustično laminirani prednji stranski stekli Bočni zračni blazini spredaj Prikazovalnik pripetih varnostnih pasov v drugi vrsti

s pnevmatikami 255/45R20 Akustično laminirano vetrobransko steklo Zračne zavese za 1. in 2. vrsto sedežev Nadzor tlaka v pnevmatikah

Tritočkovni varnostni pasovi Pomoč pri  ohranjanju smernega pasu 'LKA'

TRANJE LASTNOSTI
Zadnja sedežna klop, deljva v razmerju 60/40 Premium perforirani usnjeni sedeži Dvopodročna klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature, Ogrevano vetrobransko steklo z ogrevanimi šobami za pranje stekla

V usnje odeta prestavna ročica in volanski obroč Instrumentna plošča z barvnim, 8" TFT zaslonom režami za prezračevanjem zadaj ter tipalom za kakovost zraka v kabini Brisalca s tipalom za dež

Predalček za očala v sredinski nadglavni konzoli Kromirane kljukice za odpiranje vrat Električno odpiranje/zapiranje stekel spredaj in zadaj Elektrokromatsko samozatemnitveno vzvratno ogledalo

Prednja in zadnja premium tepiha višje gramaturo Sony Navigacijski sistem premium Sony DAB z globalnim daljinskim odpiranjem/zapiranjem vseh stekel Samodejno preklapljanje med dolgimi in zasenčenimi žarometi

Rolo v prtljažnem prostoru  - radio  s CD predvajalnikom Ogljikov filter kabine Tipala za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj

TUV centrifikat antialregijske neoporečnosti materialov  - zaslon, občutljiv na dotik Električni servoojačevalnik krmiljenja Električna ročna zavora

Senčnika spredaj in zadaj z osvetljenima ogledalcema  - SYNC3 - Bluetooth vmesnik za povezavo telefona in Volan, nastavljiv po globini in višini Pomoč pri speljevanju v klančino (HLA)

Električno nastavljiv voznikov sedež v 10 smeri: v smeri naprej/nazaj,     pretočno predvajanje glasbe, USB in SD vmesnik, Tempomat z omejevalnikom hitrosti Prisilno hlajena prednja zavorna koluta

po višini, naklon sedalnega in naslonskega dela ter nastavitev ledvene  - 12 Sony zvočnikov Pomožni električni PTC grelec kabine Aktivni nadzor šumov

opore, s spominsko nastavitvijo ter naklona naslonskega dela  - 2x USB vtičnica ter SD vmesnik Potovalni računalnik Stop/Start
Večbarvna osvetlitev notranjosti (osvetljene kljukice za odpiranje vrat,  - GPSM s funkcijo za klic v sili 'Emergency Assistance' Zakasnjeno ugašanje ambientalne osvetlitve Prepoznavanje prometnih znakov (izbranih znakov za izrecne odredbe)

predali v vratih, prostor za stopala)  - kompas Aktivno prilagodljivo krmiljenje Prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju

Električna vtičnica (230 V / 150 W) Zadaj sredinski naslon za roko s prostorom za shranjevanje Ogrevan volanski obroč

4- 12 voltne vtičnice Ogrevanje prednih sedežev

VARNOST IN ZAŠČITA

MEHANSKE LASTNOSTI

ZUNANJE LASTNOSTI
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OPREMA ZA DOPLAČILO
ZUNANJE LASTNOSTI koda

Unikatna, štirislojna barva karoserije White Platinum, Amethista Scura 492 1.250 €

NOTRANJE LASTNOSTI koda

Športne stopalke iz aluminija s protizdrsnimi vstavki 442 160 €

Premium talna preproga prtljažnega prostora višje gramature 596 110 €

PRIROČNOST, UDOBJE IN MEHANSKE LASTNOSTI koda

Panoramska streha iz atermičnega (IR odbojnega ) in akustično laminiranega stekla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       481 1.420 €
Vključuje : Električno pomičen senčnik        

Opombe: Ni na voljo v kombinaciji z vzdolžnimi strešnimi nosilci oziroma vozilo ne bo opremljeno z njimi.        

Pomožni parkirni grelec na gorivo z daljinskim upravljanikom in možnostjo nastavitve časovnega vklopa 593 1.280 €

Klimatizirana (ogrevana in hlajena) prednja sedeža in ogrevana zadnja sedeža 652 530 €

Ogrevana zadnja sedeža 611 270 €

Športno vzmetenje 532 320 €

Prilagodljiv radarski tempomat (ACC) 602 520 €

Snemljiva vlečna kljuka 592 970 €

Vključuje: Sistem za stablizacijo priklopnika  ('ESC')

V kombinaciji z naročilom alarmne naprave vsebuje funkcijo za sproženje alarma ob nepooblaščenem odklopu priklopnika

Aktivna pomoč pri parkiranju 533 220 €

 - aktivna pomoč pri bočnem parkiranju

 - aktivna pomoč pri vzvratnem prečnem parkiranju

 - aktivna pomoč pri izvozu iz bočnega parkirnega mesta

 - tipala za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj s 360º kotom zaznavanja ovir

Prednja širokokotna kamera z deljenim pogledom 641 370 €

 - vključuje šobe za čiščenje leče kamere

Po višini in globini električno nastavljiv volanski drog 564 320 €

NOVI FORD EDGE VIGNALE
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OPREMA ZA DOPLAČILO

NOVI FORD EDGE VIGNALE

VARNOST, ZAŠČITA IN SISTEMI ZA POMOČ VOZNIKU koda

Opozarjanje na vozilo v mrtvem kotu v vzvratnih ogledalih s funkcijo opozarjanja na prečni promet pri vzvratnem 
izvozu iz parkirnega mesta 631 810 €

Sistem za pranje žarometov 471 110 €

Varnostna pasova za zunanja sedeža v drugi vrsti z vgrajeno zračno blazino 662 240 €

Alarmna naprava 572 310 €

OSTALO

Premium prevzem na servis Vignale 370 €

Stroški transporta, nultega servisa in priprave vozila 140 €

Opomba: 5-letno jamstvo: vsa vozila imajo 5-letno jamstvo brez omejitve prevoženih kilometrov. Pogoje in kaj vse zajema 5-letno jamstvo, najdete v ločeni brošuri. Za več podrobnosti se obrnite na vam najbližjega trgovca z vozili 
Ford

POSEBNE STORITVE VIGNALE: v prvih petih letih lastništva vam pripada  brezplačno zuanje in notranje čiščenje vozila v prodajno servisnem centru Ford kjerkoli v Sloveniji do trikrat (3) na leto. Vaše vozilo lahko na vašo željo prevzamemo in pripeljemo 
na redni servis in nazaj, če ste se odločili za paket Premium prevzem na servis Vignale. Za več podrobnosti se obrnite na vam najbljižjega trgovca z vozili Ford.

BREZPLAČNI SERVIS: ob nakupu novega vozila pri trgovcu z vozili Ford v Sloveniji ste upravičeni do treh (3) brezplačnih rednih servisov, ki vključujejo redno servisno vzdrževanje v skladu z navodili proizvajalca. Obrabni deli (brisalci, zavorne ploščice, 
sklopka, ipd...) niso vključeni. Za več podrobnosti se obrnite na vam najbljižjega trgovca z vozili Ford.

PREMIUM PREVZEM NA SERVIS VIGNALE  : enkraten prevoz vozila na servis ter dostavo iz servisa na kraj prevzema na ozemlju Republike Sloveniji. Ne vključuje stroškov servisa in nadomestnega vozila. Storitev je za nakup na voljo tako ob naročilu 
novega vozila kakor tudi kasneje.
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