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Érvényes: 2018. február 19-i gyártástól
A változtatás jogát fenntartjuk!

Felszereltség Motor

2.0l TDCi (180 LE) M6 Euro6 AWD

2.0l TDCi (210 LE) PowerShift automata Euro6 AWD

2.0l TDCi (180 LE) M6 Euro6 AWD

2.0l TDCi (210 LE) PowerShift automata Euro6 AWD

Vegyes átlagfogyasztás: 5,4 - 6,5 l/100 km, CO2 kibocsátás: 140-168 g/km

A gépjármű ára a forgalombahelyezési költségeket nem tartalmazza

Részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben

ST-Line

Titanium

Listaár

14 655 000 Ft

Minden új Ford Edge gépjárműre 2 év, km korlátozás nélküli, teljeskörű garancia vonatkozik.  A fentieken felül 
minden új Ford Edge gépjárműre +3 év, vagy maximum 150 000 km 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.

Az Ön Ford márkakereskedője:

Petrányi - Autó Kft. Hivatalos Ford márkakereskedés

13 125 000 Ft

13 810 000 Ft

13 970 000 Ft

FORD EDGE



FORD EDGE

Az alapfelszereltség főbb elemei szériánként 2018-as modellév - 2018/1.

Az egyes modellek alapfelszereltségének részletes tartalmát az árlista 
"Alapfelszereltség, opciók" része tartalmazza

Érvényes: 2018. február 19-i gyártástól

A változtatás jogát fenntartjuk!

Titanium ST-Line

Standard felszereltség Titanium szérián Standard felszereltség Titanium szérián felül

Visszagurulásgátló (HSA)

Elektronikus kézifék

Halogén fényszórók
- Manuális fényszórómagasság állítással
- Automata távolsági fényszóró
- Esőérzékelős ablaktörlőkkel
- Kanyarodást segítő fény

Hazakísérő fény

Ködlámpák (halogén)
- Fekete kerettel
- Krómgyűrűvel

Hátsó ködlámpák

LED hátsó lámpák

Távirányítós, kettős központi zár

My Key II - pótkulcs, egyedileg programozható funkciókkal

Globálzár

Biztonsági elektronikus gyerekzár a hátsó ajtókon

ISOFIX előkészítés

Hűtött elülső fékrendszer

Vészhelyzeti fékasszisztens

Vészfékezés jelzés, féklámpákkal

ABS borulásgátló rendszer
- Elektronikus fékerőelosztóval (EBD)
- Kipörgésgátlóval (TCS)
- Nyomatékvektor szabályozás

Aktív biztonsági övek
- Első és hátsó ülések biztonsági öv monitorral

Baleset utáni figyelemfelhívó, figyelmeztető rendszer

Vezető-, és utasoldali légzsákok

Vezető-, és utasoldali első oldallégzsákok

Vezetőoldali térdlégzsák

Függönylégzsák az utastér teljes hosszában

2 irányban állítható, levehető 3 db hátsó fejtámla

Utasoldali légzsák deaktiválás

Automata, kétzónás légkondicionáló
- Automatikus belső levegőkeringetés külső légszennyezettség mérővel

Hátsó mennyezeti ventilátorok

Pollen- és aktívszén szűrő
TÜV szabvány

Elektromos első és hátsó ablakemelők, kényelmi funkcióval
- Hátsó ablakok esetén gyerekzár funkcióval

Esőérzékelős automata első ablaktörlők

Fűthető szélvédő
- Infravörös védelemmel
- Napfény-, és hővisszaverő funkcióval
- Fűthető szélvédőmosó fúvókákkal

Aktív zajcsökkentés

Laminált akusztikus oldalüvegezés
- Első ajtók esetén
- Hővisszaverő funkcióval

Sötétített üvegezés B-oszloptól hátrafelé

Funkcionalitás, kényelem

Biztonság, védelem



Tetőcsomagtartó sín - krómozott
- Keresztlécek nélkül
Panoráma napfénytetővel együtt nem érhető el

ST-Line esetén nem az alapfelszereltség része!

Kiegészítő elektromos fűtés

Fix könyöktámasz elöl, rakodórekesszel

Pohártartók a konzol alsó részénél

Második sori LED olvasólámpák
- Egyetlen kupolalámpa, két kapcsolóval és két olvasó fénnyel, a tetőkárpit 
közepén
- Napfénytető esetén: két különálló lámpa, kapaszkodók mellől kezelhető 
kapcsolókkal

Csúsztatható  napellenzők, megvilágított sminktükrökkel

Dohányzó csomag
- Mozdítható, pohártartóba illeszthető hamutartó
- Szivargyújtó

Standard futómű Sportos, ültetett futómű

Sávtartó automatika
- Sávelhagyásra figyelmeztető rendszerrel
- Éberségfigyelő rendszerrel
- Esőérzékelős ablaktörlővel, automatikusan elsötétülő belső tükörrel
- Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör kamerás érzékelőkkel
- Automatikus fényszóróvezérléssel és távolsági fényszóróval, fényszóró 
törlővel

Intelligens Sebesség Asszisztens (ISA)
- Sebességtartó automatikával
- Beállítható sebességlimit (ASLD) funkcióval
- Táblafelismerő rendszerrel
- Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör kamerás érzékelőkkel

Tolatókamera

Első és hátsó parkolóradar

Start/Stop rendszer

Elektromos csomagtérajtó
- Kéz nélkül nyitható funkcióval

Kulcs nélküli ajtónyitó- és indítórendszer
- Elektromos kormányzárral
- Elektromos csomagtérajtó, lökhárító alatti nyitásérzékelővel

Elektronikus kormányzár

Elektronikus szervokormány (EPAS)

Manuálisan 4 irányban állítható kormányoszlop

Fűthető kormánykerék

Bőrbevonatú kormány

Ford Easy Fuel - tanksapka nélküli üzemanyag nyílás

230V-os aljzat

Felső konzol, napszemüveg tartóval

10,1"-os színes, konfigurálható LCD kijelző (cluster 3)

Utastér világítás
- Első ajtók nyitóinál, térképzsebeinél
- Pohártartónál
- Rakodórekesznél
- Médiaközpontnál
- Konzolon
- 1./2. sor lábterénél

Szövet tetőkárpit

Vezetőoldali/utasoldali behajtható kapaszkodók
Hátsó sorban kabátakasztókkal kiegészítve

Küszöbborítások
- Első és hátsó ajtók esetén a színnel megegyező
- Első ajtók esetén krómozott betéttel
- Csomagtartónál krómozott

Fekete pedálok Alumínium pedálok

Bőrbevonatú váltó
Fekete bőr sebességváltó szoknyával

Térképzseb a vezető- és utasülés háttámláján

Első és hátsó ajtók kárpitozása
Vinyl, szövet kiegészítésekkel

Csomagtérroló

Csomagrögzítő fülek
4db, krómozott

Csomagrögzítő háló

Belső kialakítás / Ülés csomagok



Rakomány kezelő rendszer
1 fedél, 2 rekesz a pótkerék körül

Első és hátsó Deluxe szőnyegek - 20oz Első és hátsó Prémium szőnyegek - 28oz

Szövet kárpitozás - Reno Embossed
- 4 irányban manuálisan állítható vezető, és 2 irányban állítható utas ülések

Perforált bőr/szövet kárpitozás (Miko Suede 712 Perf)
- Elektromosan 10 irányban (vezető ülés memória funkcióval) állítható, első 
ülések
- Sportos, fűthető első ülések
- B oszlopok szövetborítással

Fűthető első ülések

Osztottan (60/40) dönthető hátsó üléstámla

Előre dönthető hátsó ülések
- Kézileg - a kioldó az alsó ülőpárna külső oldalán található
- Távirányítással

Hátsó középső fejtámasz

4 irányban állítható első fejtámlák

8.0 x 19"-os 5x2 küllős
Prémium Euroflange könnyűfém felni
235/55R19 gumiabroncsokkal

8.5 x 20"-os 5x2 küllős
Prémium Euroflange könnyűfém felni
255/45R20 gumiabroncsokkal

4.0 x 17"-os Mini acél pótkerék
T155/70 D17 gumiabroncsokkal
Belső pótkerék tartóval

Színrefújt burkolat: ajtók alsó része/oldalsó karosszéria/sárvédő

Keréknyomás-figyelő rendszer

Alapfényezés

Motorháztető alatti motorfedél

Színrefújt lökhárító felsőrész, fekete alsórész (elöl–hátul) Színrefújt sportos lökhárítő felső-, és alsórész (elöl-hátul)

Festett védőlemez (elöl-hátul) ST-Line esetén fémszínű védőlemezek

Krómozott felső hűtőrács keret és keresztelemek
ST-Line esetén általános hűtőrács egyedi kivitelezésű kerettel és 
keresztelemekkel

Krómozott alsó hűtőrács keret
Fekete alsó hűtőrács keret
- Egyedi hűtőrács és háló

Aktív hűtőrács lamellák

Krómozott ablakkeretek, övvonal Fekete ablakkeretek, övvonal

Színrefújt ajtókilincsek

Színrefújt hátsó spoiler

Elektromosan állítható, behajtható (automatikus), színrefújt, fűthető külső 
visszapillantó tükrök, kilépővilágítással

ICE csomag 53 - navigációs rendszer
- AM/FM rádió, CD/MP3 lejátszás, DAB
- 8"-os színes érintőképernyős kijelző
- Navigációs rendszer Nyugat-Európa térképpel, iránytűvel
- 9 hangszóró
- 2 USB kimenet
- SYNC 3 bluetooth kihangosító rendszer

ICE csomag 59 - SONY prémium navigációs rendszer
- AM/FM rádió, CD/MP3 lejátszás, DAB
- 8"-os színes érintőképernyős kijelző, SONY interface
- Navigációs rendszer Nyugat-Európa térképpel, iránytűvel
- 12 hangszóró - SONY
- 2 USB kimenet
- SYNC 3 bluetooth kihangosító rendszer, vészhelyzeti asszisztenssel

Audio- és kommunikációs rendszerek

Külső megjelenés



FORD EDGE 2018-as modellév - 2018/1.

Alapfelszereltség és választható opciók Érvényes: 2018. február 19-i gyártástól

A változtatás jogát fenntartjuk!

Biztonság, védelem Titanium ST-Line

Visszagurulásgátló (HSA) ● ●

Intelligens összkerékhajtás ● ●

Elektronikus kézifék ● ●

Halogén fényszórók
- Manuális fényszórómagasság állítással
- Automata távolsági fényszóró
- Esőérzékelős ablaktörlőkkel
- Kanyarodást segítő fény

● ●

Adaptív LED fényszórók
- Nappali LEDes menetfénnyel
- Automatikus fényszóró magasságállítással

480 000 Ft 480 000 Ft

Fényszórómosó fúvókák 30 000 Ft 30 000 Ft

Hazakísérő fény ● ●

Ködlámpák (halogén)
- Fekete kerettel
- Krómgyűrűvel

● ●

Hátsó ködlámpák ● ●

LED hátsó lámpák ● ●

timi ● ●

My Key II - pótkulcs, egyedileg programozható funkciókkal ● ●

Globálzár ● ●

Biztonsági elektronikus gyerekzár a hátsó ajtókon ● ●

ISOFIX előkészítés ● ●

Hűtött elülső fékrendszer ● ●

Vészhelyzeti fékasszisztens ● ●

Vészfékezés jelzés, féklámpákkal ● ●

ABS borulásgátló rendszer
- Elektronikus fékerőelosztóval (EBD)
- Kipörgésgátlóval (TCS)
- Nyomatékvektor szabályozás

● ●

Holttérfigyelő rendszer (BLIS)
- Elektromosan behajtható külső tükrökkel

156 000 Ft 156 000 Ft

Aktív biztonsági övek
- Első és hátsó ülések biztonsági öv monitorral

● ●

Riasztóberendezés belsőtér-érzékelőkkel, emelésérzékelőkkel, távirányítós kettős központi zárral 115 000 Ft 115 000 Ft

Légzsákkal felszerelt hátsó biztonsági övek 68 000 Ft 68 000 Ft

Vezető-, és utasoldali légzsákok ● ●

Vezető-, és utasoldali első oldallégzsákok ● ●

Vezetőoldali térdlégzsák ● ●

Függönylégzsák az utastér teljes hosszában ● ●

2 irányban állítható, levehető 3 db hátsó fejtámla ● ●

Utasoldali légzsák deaktiválás ● ●

Funkcionalitás, kényelem Titanium ST-Line

Automata, kétzónás légkondicionáló
- Automatikus belső levegőkeringetés külső légszennyezettség mérővel

● ●

Hátsó mennyezeti ventilátorok ● ●

Pollen- és aktívszén szűrő
TÜV szabvány

● ●

Elektromos első és hátsó ablakemelők, kényelmi funkcióval
- Hátsó ablakok esetén gyerekzár funkcióval

● ●

Esőérzékelős automata első ablaktörlők ● ●

Fűthető szélvédő
- Infravörös védelemmel
- Napfény-, és hővisszaverő funkcióval
- Fűthető szélvédőmosó fúvókákkal

● ●

Aktív zajcsökkentés ● ●



FORD EDGE 2018-as modellév - 2018/1.

Alapfelszereltség és választható opciók Érvényes: 2018. február 19-i gyártástól

A változtatás jogát fenntartjuk!

Laminált akusztikus oldalüvegezés
- Első ajtók esetén
- Hővisszaverő funkcióval

● ●

Sötétített üvegezés B-oszloptól hátrafelé ● ●

Panoráma nyitható napfénytető
- Elektromosan elhúzható sötétítórolóval

Tetőcsomagtartó sínnel együtt nem érhető el

346 000 Ft 441 000 Ft

Tetőcsomagtartó sín - krómozott
- Keresztlécek nélkül

Panoráma napfénytetővel együtt nem érhető el

● -

Tetőcsomagtartó sín - fekete
- Keresztlécek nélkül

Panoráma napfénytetővel együtt nem érhető el

- 45 000 Ft

Kiegészítő elektromos fűtés ● ●

Programozható, üzemanyagtüzelésű állófűtés 265 000 Ft 265 000 Ft

Fix könyöktámasz elöl, rakodórekesszel ● ●

Pohártartók a konzol alsó részénél ● ●

Második sori LED olvasólámpák
- Egyetlen kupolalámpa, két kapcsolóval és két olvasó fénnyel, a tetőkárpit közepén
- Napfénytető esetén: két különálló lámpa, kapaszkodók mellől kezelhető kapcsolókkal

● ●

Csúsztatható  napellenzők, megvilágított sminktükrökkel ● ●

Dohányzó csomag
- Mozdítható, pohártartóba illeszthető hamutartó
- Szivargyújtó

● ●

Standard futómű ● -

Sportos, ültetett futómű 95 000 Ft ●

Sávtartó automatika
- Sávelhagyásra figyelmeztető rendszerrel
- Éberségfigyelő rendszerrel
- Esőérzékelős ablaktörlővel, automatikusan elsötétülő belső tükörrel
- Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör kamerás érzékelőkkel
- Automatikus fényszóróvezérléssel és távolsági fényszóróval, fényszóró törlővel

● ●

Intelligens Sebesség Asszisztens (ISA)
- Sebességtartó automatikával
- Beállítható sebességlimit (ASLD) funkcióval
- Táblafelismerő rendszerrel
- Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör kamerás érzékelőkkel

● ●

Adaptív sebességtartó automatika
- Beállítható sebességlimit (ASLD) funkcióval

Ütközésmegelőző rendszer (CADS3)
- Automata fékezés (8-180 km/h) és gyalogosfelismerő funkcióval
- Ütközésre figyelmeztető rendszerrel (audiovizuális vészjelzéssel)
- Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör kamerás érzékelőkkel

75 000 Ft 75 000 Ft

Tolatókamera ● ●

Osztott képes front kamera 
- Osztott képet nyújt a jármű előtti beláthatatlan területről
- Mosóberendezéssel

Csak ICE csomag 59-cel érhető el

110 000 Ft 110 000 Ft

Első és hátsó parkolóradar ● ●

Aktív, ki/be- parkolást segítő automatika
- Párhuzamos és merőleges parkoláshoz egyaránt aktiválható

67 000 Ft 67 000 Ft

Start/Stop rendszer ● ●

Vonóhorog - levehető
- Csatlakoztatáshoz szükséges készlettel
- Pótkocsi lengésszabályozással

231 000 Ft 231 000 Ft

Elektromos csomagtérajtó
- Kéz nélkül nyitható funkcióval

● ●



FORD EDGE 2018-as modellév - 2018/1.

Alapfelszereltség és választható opciók Érvényes: 2018. február 19-i gyártástól

A változtatás jogát fenntartjuk!

Kulcs nélküli ajtónyitó- és indítórendszer
- Elektromos kormányzárral
- Elektromos csomagtérajtó, lökhárító alatti nyitásérzékelővel

● ●

Elektronikus kormányzár ● ●

Elektronikus szervokormány (EPAS) ● -

Adaptív kormányzás
Kizárólag Manuálisan 4 irányban állítható kormányoszloppal érhető el

215 000 Ft 215 000 Ft

Manuálisan 4 irányban állítható kormányoszlop ● ●

Elektronikusan 4 irányban állítható kormányoszlop, memória funkcióval
Kizárólag 10 irányban állítható, memóriás vezetőüléssel érhető el
Adaptív kormányzással nem érhető el

185 000 Ft -

Fűthető kormánykerék ● ●

Bőrbevonatú kormány ● ●

Ford Easy Fuel - tanksapka nélküli üzemanyag nyílás ● ●

230V-os aljzat ● ●

Belső kialakítás/Ülés csomagok Titanium ST-Line

Felső konzol, napszemüveg tartóval ● ●

10,1"-os színes, konfigurálható LCD kijelző (cluster 3) ● ●

Utastér világítás
- Első és hátsó ajtók nyitóinál, térképzsebeinél
- Pohártartónál
- Rakodórekesznél
- Médiaközpontnál
- Konzolon
- 1./2. sor lábterénél

● ●

Szövet tetőkárpit ● ●

Vezetőoldali/utasoldali behajtható kapaszkodók
Hátsó sorban kabátakasztókkal kiegészítve

● ●

Küszöbborítások
- Első és hátsó ajtók esetén a színnel megegyező
- Első ajtók esetén krómozott kiegészítés
- Csomagtartónál krómozott

● ●

Fekete pedálok ● -

Alumínium pedálok 20 000 Ft ●

Bőrbevonatú váltó
Fekete bőr sebességváltó szoknyával

● ●

Térképzseb a vezető- és utasülés háttámláján ● ●

Első és hátsó ajtók kárpitozása
Vinyl, szövet kiegészítésekkel

● ●

Csomagtérroló ● ●

Csomagrögzítő fülek
4db, krómozott

● ●

Csomagrögzítő háló ● ●

Rakomány kezelő rendszer
1 fedél, 2 rekesz a pótkerék körül

● ●

Első és hátsó Deluxe szőnyegek - 20oz ● -

Első és hátsó Prémium szőnyegek - 28oz - ●

Megfordítható csomagtérszőnyeg - 20oz 23 000 Ft 23 000 Ft

Szövet kárpitozás (Reno Embossed)
- 4 irányban manuálisan állítható vezető, és 2 irányban állítható utas ülések
- Fűthető első ülések

● -

Bőr kárpitozás (Salerno Leather)
- Elektromosan 10 irányban (vezető ülés memória funkcióval) állítható első ülések
- Fűthető első ülések
- B oszlopok szövetborítással

610 000 Ft -



FORD EDGE 2018-as modellév - 2018/1.

Alapfelszereltség és választható opciók Érvényes: 2018. február 19-i gyártástól

A változtatás jogát fenntartjuk!

Perforált bőr kárpitozás (Salerno Leather Micro Perf)
- Elektromosan 10 irányban (vezető ülés memória funkcióval) állítható első ülések 
- Klimatizált (fűthető & hűthető) első ülések
- Fűthető hátsó ülések
- B oszlopok szövetborítással

Kizárólag ICE 56 vagy 59 csomagokkal együtt választható!

769 000 Ft -

Perforált bőr/szövet kárpitozás (Miko Suede 712 Perf)
- Elektromosan 10 irányban (vezető ülés memória funkcióval) állítható, első ülések
- Sportos, fűthető első ülések
- B oszlopok szövetborítással

- ●

Fűthető első ülések ● ●

Klimatizált (fűthető & hűthető) első ülések
- Fűthető hátsó ülésekkel

- 155 000 Ft

Fűthető hátsó ülések
Szövet kárpit esetén nem érhető el

75 000 Ft 75 000 Ft

Osztottan (60/40) dönthető hátsó üléstámla ● ●

Előre dönthető hátsó ülések
- Kézileg - a kioldó az alsó ülőpárna külső oldalán található
- Távirányítással

● ●

Hátsó középső fejtámasz ● ●

4 irányban állítható első fejtámlák ● ●

Külső megjelenés Titanium ST-Line

8.0 x 19"-os 5x2 küllős
Euroflange könnyűfém felni
235/55R19 gumiabroncsokkal

● -

8.0 x 19"-os 5 küllős
Euroflange könnyen tisztítható könnyűfém felni
235/55R19 gumiabroncsokkal

0 Ft -

8.5 x 20"-os 5x2 küllős
Prémium Euroflange polírozott könnyűfém felni
255/45R20 gumiabroncsokkal

250 000 Ft -

8.5 x 20"-os 5x2 küllős
Prémium Euroflange könnyűfém felni
255/45R20 gumiabroncsokkal

- ●

4.0 x 17"-os Mini acél pótkerék
T155/70 D17 gumiabroncsokkal
Belső pótkerék tartóval

● ●

Keréknyomás-figyelő rendszer ● ●

Alapfényezés ● ●

Metálfényezés 250 000 Ft 250 000 Ft

Speciális metálfényezés 300 000 Ft 300 000 Ft

Háromrétegű fényezés 365 000 Ft 365 000 Ft

Motorháztető alatti motorfedél ● ●

Színrefújt lökhárító felsőrész, fekete alsórész (elöl–hátul) ● -

Színrefújt sportos lökhárítő felső-, és alsórész (elöl-hátul) - ●

Festett védőlemez (elöl-hátul) ● -

Krómozott felső hűtőrács keret és keresztelemek
ST-Line esetén általános hűtőrács egyedi kivitelezésű kerettel és keresztelemekkel

● ●

Krómozott alsó hűtőrács keret ● -

Fekete alsó hűtőrács keret
- Egyedi hűtőrács és háló

- ●

Aktív hűtőrács lamellák ● ●

Krómozott ablakkeretek, övvonal ● -

Fekete ablakkeretek, övvonal - ●

Színrefújt burkolat: ajtók alsó része/oldalsó karosszéria/sárvédő - ●

Színrefújt ajtókilincsek ● ●

Színrefújt hátsó spoiler ● ●
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Elektromosan állítható, behajtható (automatikus), színrefújt, fűthető külső visszapillantó tükrök, 
kilépővilágítással

● ●

Sport badge - ●

Audio- és kommunikációs rendszerek Titanium ST-Line

ICE csomag 53 - navigációs rendszer
- AM/FM rádió, CD/MP3 lejátszás, DAB
- 8"-os színes érintőképernyős kijelző
- Navigációs rendszer Nyugat-Európa térképpel, iránytűvel
- 9 hangszóró
- 2 USB kimenet
- SYNC 3 bluetooth kihangosító rendszer, vészhelyzeti asszisztenssel

● -

ICE csomag 59 - SONY prémium navigációs rendszer
- AM/FM rádió, CD/MP3 lejátszás, DAB
- 8"-os színes érintőképernyős kijelző, SONY interface
- Navigációs rendszer Nyugat-Európa térképpel, iránytűvel
- 12 hangszóró - SONY
- 2 USB kimenet
- SYNC 3 bluetooth kihangosító rendszer, vészhelyzeti asszisztenssel

160 000 Ft ●

Opcionális csomagok Titanium ST-Line

Exclusive csomag (MFP 63)
- Aktív, ki/be- parkolást segítő automatika
- ICE csomag 59
- Adaptív LED fényszórók

620 000 Ft 520 000 Ft

Luxury csomag (MFP 31)
- Klimatizált (fűthető & hűthető) első ülések
- Hátsó fűthető ülések
- Panoráma nyitható napfénytető
- Perforált bőr kárpitozás

885 000 Ft -

Extragarancia Titanium ST-Line

5 év (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).

220 000 Ft 220 000 Ft

Szervizcsomag (5 év/3 szerviz)
-Lefedettség: 5 évig vagy 3 szerviz erejéig, amelyik hamarabb bekövetkezik

450 000 Ft 450 000 Ft


