FORD CREDIT
VÝHODNÉ
FINANCOVÁNÍ

FORD PROTECT
PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
4 ROKY / 200 000 KM

Základní ceny, individuální nabídku si vyžádejte u autorizovaného prodejce Ford.
Ceny bez DPH (s DPH)
Ranger Raptor
Motor
2.0 EcoBlue Bi-Turbo

Výkon

Převodovka

Max.nosnost/
Přípustná hmotnost (kg)

Cena

213 k (157 kW)

10st. automatická

620/3130

1 343 000
(1 625 030)

Vůz kategorie N1. Verze s připojitelným pohonem všech kol 4WD. Naftový motor. Doporučené ceny jsou v Kč a platí pouze pro skladové vozy. Datum vydání 30. 9. 2022.
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.

Raptor
Hlavní prvky standardní výbavy:
17" kola z lehkých slitin s pneumatikami General Grabber AT3 285/70 R17
All-Terrain Management System – přepínání mezi 6 různými jízdními režimy
Sportovní tlumiče pérování Fox Pro
Chlazené kotoučové brzdy – 332x32 mm vpředu, 332x24 mm vzadu
Elektronicky ovládaná mechanická uzávěrka diferenciálu zadní nápravy
Unikátní maska chladiče, nelakovaný sportovní přední nárazník
LED světlomety s 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
Palubní počítač s dvojitým 4,2“ TFT displejem

Navigace a systém SYNC 3, barevný 8“ dotykový displej, 6 reproduktorů
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
systémem Pre-Collision Assist s autonomním nouzovým brzděním
Zadní parkovací kamera a zadní parkovací senzory
Kožený volant s červeným pruhem na věnci včetně 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
Příčníky na korbu
Zámek rezervního kola

RANGER RAPTOR SPECIAL EDITION
dostupné pouze jako skladové vozy

Ještě větší drsňák. Ford Ranger Raptor Special Edition - nejrobustnější a nejsportovnější varianta nejprodávanějšího pickupu v Evropě.

Stylový interiér
exkluzivní provedení palubní desky v barvě Raceway Grey
čalounění sedadel v kombinaci kůže/velur/vinyl
stylové prošívání s červenými švy sedadel, volantu, loketní opěrky, manžety
volicí páky, přístrojového panelu a dveřních výplní

Výrazný vzhled exteriéru
černé matné provedení pro masku chladiče s nápisem FORD, přední a zadní
nárazníky, rozšířené podběhy kol, aerodynamický rám za kabinou, kryty
zrcátek a dveřní kliky
závodní pruhy na kapotě, střeše, bocích a zádi vozu v barevném provedení
matná černá s kontrastní červenou
červeně lakovaná přední tažná oka

Pozn.: dostupné pouze s lakem bílá Frozen a šedá Conquer nebo
příplatkovým lakem modrá Performance

Optimální výkon v terénu
tlumiče pérování FOX s technologií Position Sensitive Damping
Terrain Management systém s režimem Baja
All-terrain pneumatiky General Grabber AT3
620 kg užitečné hmotnosti a až 2 500 kg tažné síly**
2.0 EcoBlue Bi-Turbo 213 k a točivým momentem 500 Nm

za 1 673 551 Kč*
Prohlédněte si Ford Ranger Raptor Special Edition
*Doporučená cena zahrnuje DPH 21 %. Cena vychází z výbavového stupně Raptor, 2.0 EcoBlue Bi-Turbo 213 k s 10st. automatickou převodovkou včetně příplatkové sady Limitovaná edice
Raptor Special Edition v základním nemetalickém laku šedá Conquer nebo bílá Frozen.
**Hodnoty hmotností se mohlou lišit podle další doplňkové výbavy nebo příslušenství, o které vůz rozšíříte.

Ceny bez DPH (s DPH)

Standardní výbava a výbava na přání

Obj. kód

RAPTOR

65R

40 100
(48 521)

Sady
Limitovaná edice Raptor Special Edition
- černé matné provedení pro masku chladiče s nápisem FORD, přední a zadní nárazníky,
rozšířené podběhy kol, aerodynamický rám za kabinou, kryty zrcátek a dveřní kliky
- závodní pruhy na kapotě, střeše, bocí a zádi vozu v barevném provedení matná černá s
kontrastní červenou
- červeně lakovaná přední tažná oka
- interiér doplněný stylovým prošíváním s červenými švy sedadel, volantu, loketní opěrky,
manžety volicí páky, přístrojového panelu a dveřních výplní
Pozn.: dostupné pouze s lakem bílá Frozen a šedá Conquer nebo příplatkovým lakem
modrá Performance
dostupné pouze pro skladové vozy
Audiosystémy, zábava a navigace
FordPass Connect
- vestavěný modem 4G
- vzdálené ovládání vozu pomocí aplikace mobilního telefonu (předplatné na 10 let od
registrace vozu)
- Live Traffic pro navigaci SYNC 3 (předplatné na 1 rok od registrace vozu)
- Wi-Fi HotSpot pro až 10 přístrojů (předplatné na 1 měsíc nebo 1 GB dat od aktivace)

●

Audio sada 129
- navigace, rádio AM/FM/DAB/DAB+, USB, 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, pro XLT
včetně automatické klimatizace

●

Topení a klimatizace
Přídavné nezávislé programovatelné topení - s dálkovým ovládáním
Automatická dvouzónová klimatizace

79D

45 500
(55 055)
●

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 (přibrzďuje protáčející se kolo)

●

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 bezpečností pásy řidiče a spolujezdce

●

Tempomat s inteligentním asistentem rychlosti
- funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost
- snížení rychlosti při detekci značky omezující rychlost
- varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu a systémem pro automatické
navrácení do jízdního pruhu
- systémem Pre-Collision Assist s autonomním nouzovým brzděním

●

Zadní parkovací senzory

●

Zadní parkovací kamera - zobrazení obrazu kamery na displeji rádia

●

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

●

Trojlavice v druhé řadě se sředovou loketní opěrkou

●

Vyhřívaná přední sedadla

●

Kůže/velur/vinyl - čalounění sedadel včetně loga Raptor na předních sedadlech, barva
Ebony, vzor Soho Grain

●

Středová loketní opěrka s dvojitým dnem

●

Komfort
Přední rohože velurové, s logem Raptor

●

Zadní rohože velurové

●

Netkaná podlahová krytina

●

Kožený volant s červeným pruhem na věnci

●

Elektrický posilovač řízení

●

Kožená hlavice řadicí páky

●

Kožené madlo parkovací brzdy

●

Tmavé čalounění stropu

●

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním

●

Ukazatel vnější teploty

●

Palubní počítač

●

Stěrače s dešťovým senzorem

●

Zásuvka 230 V / 150 W v kabině

●

12 V zásuvka vzadu

●

Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva

●

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

●

Dva sklopné klíče s dálkovým ovládáním centrálního zamykání

●

Dvojité zamykání

●

Elektrické zamykání korby nákladového prostoru

●

Okna
Elektrické ovládání předních oken

●

Elektrické ovládání zadních oken

●

Vyhřívané čelní a zadní sklo

●

Tmavší tónování zadních oken

●

Zrcátka
Vnější zrcátka v černém odstínu

●

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

●

Světlomety
Automatické světlomety

●

LED hlavní světlomety s denním svícením

●

Přední LED mlhové světlomety

●

Karoserie
Nemetalický lak karoserie - bílá Frozen

7FA

Nemetalický lak karoserie - šedá Conquer

7FD

0
0

Mica lak karoserie - černá Agate

7FE

17 000
(20 570)

Metalický lak karoserie - modrá Performance

7F8

17 000
(20 570)

Sportovní nelakovaný přední nárazník

●

Maska chladiče Raptor

●

Antracitová madla dveří

●

Černě lakované madlo zadního víka

●

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

●

Tažné zařízení pevné včetně 13pinové zásuvky

●

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

●

Polep Raptor na bocích korby nákladového prostoru
Polepy na bocích korby a zadním víku nákladového prostoru

●

88H

19 020
(23 014)

Aerodynamický ochranný rám za kabinou

●

Příčníky na korbu

●

Sportovní tlumiče pérování Fox Pro

●

Přední lapače nečistot

●

Zadní lapače nečistot

●

Ochrana pod motorem a rozvodovkou

●

Nákladový prostor
Vnitřní úchytná oka

●

Ochranná vana nákladového prostoru včetně 12 V zásuvky

●

Rolovací hliníkový kryt Mountain Top® manuálně ovládaný

●

Kola
Kola z lehkých slitin Dyno Grey, 8.5x17" - pneumatiky 285/70 R17 All-terrain, hliníkové
rezervní kolo
Pojistné bezpečnostní matice kol
Zámek rezervního kola

●

88E

3 500
(4 235)
●

Ostatní
Elektronicky ovládaná mechanická uzávěrka diferenciálu zadní nápravy

●

Brodivost až 85 cm díky "integrovanému šnorchlu" - vysoko umístěné elektronice a
alternátoru

●

Palivová nádrž 80 l

●

Příprava pro tachograf

●

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

●

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

●

11 818
(14 300)

Záruky a servisní smlouvy*
Prodloužená záruka FORD PROTECT
- 7 let / 300 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve)

55 000
(66 550)

Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN
- 5 pravidelných servisních prohlídek během 5 let
pozn.: pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem

31 198
(37 750)

Servisní smlouva FORD SERVICE PLAN
- 10 pravidelných servisních prohlídek během 5 let
pozn.: pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem

60 620
(73 350)

Výběr z nabídky příslušenství**
Koncovky zadních LED světel v černé barvě

2489891

16 641
(20 136)

Sada ochranných krytů světlometů s matným černým rámečkem Pickup Attitude

2489887

2 291
(2 772)

Tlumič víka nákladového prostoru s funkcí šetrného zavírání RIVAL

2486297

1 816
(2 197)

Zadní sklopný schůdek v černé barvě pro snadný přístup do nákladového prostoru s
nosností 150 kg

2489897

8 433
(10 204)

Využijte slevu 20 % na nabídku příslušenství při pořízení nového vozu.
*Pro bližší informace o podmínkách servisních smluv a jejich kompletní nabídku se obraťte na svého prodejce vozů Ford.
**Uvedené ceny jsou doporučené prodejní a nezahrnují montáž. Více informací o kompletní nabídce příslušenství najdete na www.prislusenstvi-ford.cz
Příslušenství není součástí vozu do výroby. Pro konkrétní nabídku příslušenství se obraťte na svého autorizovaného prodejce vozů Ford.
●

Standardní výbava - Není dostupné

Infolinka: 800 FORD CZ (800 3673 29)

infocz@ford.com

www.ford.cz

www.fordcredit.cz

