RANGER TH UNDER

Ranger
Thunder
Utrustning – exteriör
■

■

■

■
■
■
■
■

■
■
■

18-tums lättmetallfälgar i Ebony Blackfinish
Aerodynamiskt utformade lastbågar i
sportig design med integrerad
lastboxbelysning och Race Red stripedekal
Elektriskt manövrerade, uppvärmda och
infällbara ytterbackspeglar med
instegsbelysning och blinkers
Sea Grey metalliclack
Svarta, pulverlackade takrelingar
Svarta, gjutna sidofotsteg
Dörrhandtag i Ebony Black
Grill i Ebony Black med Race Red
infällningar
Lättöppnad baklucka
Jalusilock
Backkamera

Utrustning – interiör
■

■
■

■
■
■
■

Radio med DAB, 2 USB-portar, 6 högtalare,
SYNC 3 med 8-tums pekskärm och
navigation
Stämningsbelysning
8-vägs elmanövrerat förarsäte med
svankstöd
Eluppvärmda framsäten
Golvmattor med Ranger-logotyp
Ford Power-startknapp
Sätesklädsel med läderdetaljer

Karosstyp
Double Cab 4x4

Motor
Diesel
2.0L Ford EcoBlue 157 kW (213 hk)

Växellåda
10-växlad automat

Lättmetallfälgar

Unik interiördesign

Iögonfallande, 18-tums lättmetallfälgar i
Ebony Black-finish bidrar till det distinkta
utseendet. (Standard)

Sätesklädsel med läderdetaljer med Race
Red-stickningar och Thunder-logotyp.
(Standard)

Modellen som visas är en Double Cab Thunder i Sea Grey-lack.
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Bränsle




























      







 





   













Illustrationer, beskrivningar och specifikationer. Informationen i denna broschyr var korrekt vid tidpunkten för tryckning. Fortlöpande utveckling är emellertid en del av Fords policy. Vi förbehåller oss rätten att
när som helst göra ändringar beträffande specifikationer, färger och priser för modeller och produkter illustrerade och beskrivna i denna trycksak. Din Ford-återförsäljare kan ge aktuell information.
Tillvalsutrustning. För produkter som beskrivs som ”Tillval”, ”Extrautrustning” etc i denna trycksak tillkommer, om inte något annat anges, extra kostnader jämfört med basmodellen. Modeller och
färgkombinationer är tillgängliga i mån av tillgång. Obs! Vissa av bilderna visar en modell som ännu inte är i produktion och/eller är skapade i dator. Därför kan det hända att vissa konstruktionsdetaljer avviker
från den slutliga modellversionen i vissa hänseenden. Vissa funktioner som visas kan vara tillval. Anm. Denna broschyr innehåller både Ford originaltillbehör och ett utbud av produkter från våra leverantörer.
Montering av tillbehör kan påverka din bils bränsleförbrukning. + Dessa tillbehör är omsorgsfullt utvalda leverantörsmärkta tillbehör och omfattas inte av Fords garanti. De omfattas istället av respektive
leverantörs garantivillkor; din Ford-återförsäljare kan ge närmare information om dessa garantier. Obs! Varumärket Bluetooth® och dess logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc., och Ford Motor Companys
användning av dessa sker med vederbörligt tillstånd. iPod-varumärket och tillhörande logotyper ägs av Apple Inc. Andra varumärken och produktnamn tillhör respektive ägare. Obs! Vissa förarassisterande
funktioner och säkerhetsfunktioner som beskrivs i broschyren utnyttjar sensorer, vars funktion kan påverkas av väder- och miljöförhållanden.
Ford Kundservice

Ford Assistans

Ford Credit

Ford Försäkring

Din Fordåterförsäljare finns alltid till för dig och
din Ford. Skulle du vilja tala direkt med Ford kan
du kontakta vårt kundservicecenter på telefon
031-7071010 eller via mail på fordkund@ford.com

Med Ford Assistans är du säkert på väg i princip
hela Europa. Assistansen gäller i ett år eller fram
till första service enligt bilens serviceintervall från
det att bilen är ny och förlängs därefter varje gång
din Ford servas hos någon av våra auktoriserade
verkstäder, Du når oss dygnet runt alla dagar på
+46 (0) 771 + 81 80 00.

Ford Credit hjälper dig med allt praktiskt och ger
dig möjlighet att köra den bil du vill ha, till rätt
månadskostnad. Vi ger dig en enkel och flexibel
finansiering hela vägen.
För mer information kontakta din återförsäljare
eller ring 08-559 514 00. Du kan även besöka
www.fordcredit.se

Välj försäkring med samma omsorg som när du
väljer bil. Ford Försäkring ger dig en enkel lösning
med hög kvalitet. För mer information ring 08-541
705 75 eller besök www.fordforsakring.se

När du läst färdigt denna broschyr,
lämna den till återvinning.

Vill du se fullständiga specifikationer?
www.ford.se

www

För fullständiga beskrivningar, specifikationer och utvalda tillbehör, ladda
ned den digitala e-broschyren, öppna den interaktiva broschyren på www.
ford.se eller skanna QR-koden.
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