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XL MPC (€) Popust Akcijska cena (€)

Enojna kabina
23.590 1.900 21.690

24.960 1.900 23.060

Podaljšana kabina
25.750 1.900 23.850

Dvojna kabina
26.430 1.900 24.530

XLT MPC (€) Popust Akcijska cena (€)

Podaljšana kabina
29.250 1.900 27.350

Dvojna kabina
29.930 1.900 28.030

LIMITED MPC (€) Popust Akcijska cena (€)

Podaljšana kabina
32.730 1.900 30.830

Dvojna kabina
33.410 1.900 31.510

34.640 1.900 32.740

34.290 1.900 32.390

35.520 1.900 33.620

WILDTRAK MPC (€) Popust Akcijska cena (€)

Dvojna kabina
36.470 1.900 34.570

37.700 1.900 35.800

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.

2.2 TDCi 118 kW (160 KM) - 4x4, 6-stopenjski ročni menjalnik

2.2 TDCi 96 kW (130 KM) - 4x2, 6-stopenjski ročni menjalnik

2.2 TDCi 96 kW (130 KM) - 4x4, 6-stopenjski ročni menjalnik

2.2 TDCi 118 kW (160 KM) - 4x4, 6-stopenjski ročni menjalnik

3.2 TDCi 147 kW (200 KM) - 4x4, 6-stopenjski ročni menjalnik

3.2 TDCi 147 kW (200 KM) - 4x4, 6-stopenjski samodejni menjalnik

2.2 TDCi 118 kW (160 KM) - 4x4, 6-stopenjski ročni menjalnik

2.2 TDCi 118 kW (160 KM) - 4x4,  6-stopenjski samodejni menjalnik

3.2 TDCi 147 kW (200 KM) - 4x4, 6-stopenjski ročni menjalnik

3.2 TDCi 147 kW (200 KM) - 4x4, 6-stopenjski samodejni menjalnik

2.2 TDCi 118 kW (160 KM) - 4x4, 6-stopenjski ročni menjalnik

2.2 TDCi 118 kW (160 KM) - 4x4,  6-stopenjski ročni menjalnik

2.2 TDCi 118 kW (160 KM) - 4x4,  6-stopenjski ročni menjalnik
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XL XLT LIMITED WILDTRAK
Serijska oprema XL Dodatno k opremi XL Dodatno k opremi XLT Dodatno k opremi LIMITED

Priročnost in udobje Priročnost in udobje Priročnost in udobje Priročnost in udobje
Elektronski preklop med 4x2 in 4x4 pogonom (4x4) Klimatska naprava Dvopodročna klimatska naprava s samodejno Navigacijski sistem SYNC II
Reduktor (4x4) Avdio sistem SYNC I regulacijo temperature (DEATC)   - AM/FM radio s CD-/MP-3 predvajalnikom
Po višini nastavljiv volanski drog   - AM/FM radio s CD-/MP-3 predvajalnikom Avdio sistem SYNC II   - 8''  TFT zaslon na dotik
AM/FM radio s CD-/MP3-predvajalnikom   - 4,2'' matrični prikazovalnik   - AM/FM radio s CD-/MP-3 predvajalnikom   - SYNC II (Bluetooth® sistem za prostoročno
Dvovrstični zaslon   - SYNC I (Bluetooth® sistem za prostoročno   - 8''  TFT zaslon na dotik   -  telefoniranje in brezžično pretakanje glasbe iz 
USB vtičnica   -  telefoniranje in brezžično pretakanje glasbe iz   - SYNC II (Bluetooth® sistem za prostoročno   -  združljive naprave na avdio sistem vozila, sistem
AUX vtičnica   -  združljive naprave na avdio sistem vozila, sistem   -  telefoniranje in brezžično pretakanje glasbe iz   -  za klic v sili)
Bluetooth® sistem za prostoročno telefoniranje   -  za klic v sili)   -  združljive naprave na avdio sistem vozila, sistem   - USB/iPod® vtičnica
Dva zvočnika (SC, RC)   - USB/iPod® vtičnica   -  za klic v sili)   - AUX vtičnica
Štirje zvočniki (DC)   - AUX vtičnica   - USB/iPod® vtičnica   - Šest zvočnikov (DC)
Daljinsko centralno zaklepanje   - Šest zvočnikov (DC)   - AUX vtičnica Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji
Električni pomik prednjih stekel ( na voznikovi strani Nadzorni gumbi za avdio sistem nameščeni na   - Šest zvočnikov (DC)
z enojnim dotikom) volanskem obroču Dodatno zatemnjena stekla za B-stebričkom Zunanje lastnosti
Električni pomik zadnjih stekel (DC) Tempomat Zadnja tipala za pomoč pri parkiranju 18" 6xY-kraka platišča iz lahke zlitine
Ročno nastavljivi vzvratni ogledali V usnje odet volanski obroč Električno preklopni vzvratni ogledali Pnevmatike 265/60
Električna priključka spredaj (12 V) V usnje odeta glava prestavne ročice (ročni menjalnik) Utripalki in lučki za osvetlitev tal vgrajeni v Vzdolžna strešna nosilca
Ogrevanje zadnjega stekla Elektrokromatsko samozatemnitveno vzvratno vzrvatnih ogledalih Vzdolžna nosilca na zgornjem robu
Nastavljiva ledvena opora za voznika(a) ogledalo Električni priključek (12 V) za zadnji tovornega zaboja
Rezervoar za gorivo - 80L Prednja brisalca s tipalom za dež del kabine Barvane kljuke za odpiranje vrat

Ogrevano vetrobransko steklo Voznikov sedež električno pomičen v Barvana pokrova vzvratnih ogledal
Zunanje lastnosti Električno pomični in ogrevani vzvratni ogledali osmih smereh (DC) Maska motorja 'Wildtrak'
16" jeklena platišča Ogrevan voznikov in sovoznikov sedež (DC) Spojler nad tovornim zabojem
Pnevmatike 255/70 (4x4) Zunanje lastnosti Dva preklopna ključa za daljinsko centralno Brez tretje zavorne luči
16" jeklena platišča Prednji meglenki zaklepanje Zadnji odbijač s stopnico v temni barvi
Pnevmatike 215/60 (4x2) 16" 6-kraka platišča iz lahke zlitine
Kovinski okvir za potniško kabino za prevoz daljših Pnevmatike 255/70 Zunanje lastnosti Notranje lastnosti
predmetov Kromirane kljuke za odpiranje vrat 17" 6-kraka platišča iz lahke zlitine Delno usnjeno sedežno oblazinjenje 'Wildtrak'
Zadnji kolesni zavesici Kromirana pokrova vzvratnih ogledal Pnevmatike 265/65 Prednji in zadnji preprogi
Tretja zavorna luč Kromirana maska motorja Prednji kolesni zavesici
Zadnja meglenka Bočni stopnici Brez pričvrstitvenih kljuk na zunanji strani
Pričvrstitvene kljuke na zunanji in notranji Zaščitna obloga tovornega zaboja tovornega zaboja
strani tovornega zaboja Prednji odbijač v barvi karoserije Brez kovinskega okvirja za potniško kabino za
Ključavnica vrat tovornega zaboja Kromiran zadnji cevni odbijač (odpiranje zadnje prevoz daljših predmetov
Zadnji cevni odbijač v črni barvi stranice tovornega zaboja 180o) Prednji odbijač z vstavkom v srebrni barvi

Zadnji odbijač s stopnico ter kromirano oplato (odpi-
Notranje lastnosti Notranje lastnosti ranje zadnje stranice tovornega zaboja 90o)
Sredinska konzola z naslonom za roko in z Kromirane ročke za odpiranje vrat
dvojnim predalom Vstavki na volanskem obroču in centralni Notranje lastnosti
Prikaz zunanje temperature konzoli v matirano srebrni barvi Usnjeno sedežno oblazinjenje

Vstavki v bočnih oblogah vrat v srebrni barvi Usnjeni vstavki v oblogah vrat
Varnost in zaščita Preproga za voznika Funkcija hlajenja predala v sredinski konzoli
Protiblokirni sistem ABS Stropna konzola z držalom za očala in Prednji preprogi z logom 'Ranger'
Elektronski nadzor stabilnosti ESC bralno lučko Ambientalna osvetlitev potniške kabine
Uravnavanje elekronike glede na naloženost
vozila LAC Varnost in zaščita Varnost in zaščita
Sistem za pomoč pri zaviranju v sili EBA Tipala za nadzor tlaka v pnevmatikah Alarmna naprava
Sistema za stabilizacijo priklopnika TSA
Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec HSA
Sistem za nadzor spusta HDC (4x4)
Elektronska blokada motorja PATS
Samodejni vklop utripalk ob naglem zaviranju
Zračna blazina za voznika in sovoznika
Bočni zračni blazini in zračni zavesi
Zračna blazina za voznikova kolena
Pogrezljiv volanski obroč v primeru trka
Jeklena varnostna kletka in bočne ojačitve
Ključavnice za zaščito otrok v zadnjih vratih (DC)
Dnevne luči
ISOFIX

OPOMBE IN POJASNILA 
SC - enojna kabina, RC - podaljšana kabina, DC - dvojna kabina.  (a)Ni na voljo z motorjem 2.2 TDCi 96 kW (130 KM)

Maloprodajna cena je izražena v € in vključuje vse predpisane dajatve. Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa! Vse motorne izvedenke izpolnjujeo emisijsko stopnjo Euro 6. Za vsa vozila velja 
štiriletno jamstvo in mednarodna asistenca brez omejitve prevoženih kilometrov. 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.
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ZUNANJE LASTNOSTI

Kovinska barva karoserije - O O O O 620

Posebna barva karoserije 'Holly Green' (Gozdarsko zelena) - O - - - 2.090
Vlečna kljuka
Opomba: Vozilo bo opremljeno s spremenjenim zadnjim odbijačem.

C1CAE
C1CAJ - O O O 570

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE

16" 6-kraka platišča iz lahke zlitine s pnevmatikami 255/70 D2XD6 O S - - 950

17" 6-kraka platišča iz lahke zlitine s pnevmatikami 265/65 D2YDF - O S - 500

PRIROČNOST, UDOBJE, VARNOST IN SISTEMI ZA POMOČ VOZNIKU

Klimatska naprava G3AAB O S - - 1.520

Programabilni parkirni grelec na gorivo GZAAF O O O O 2.850
Ogrevana prednja sedeža
Opomba: Na voljo za izvedenke s podaljšano kabino. Serijska oprema pri izvedenkah z dvojno kabino. A4DAB - - O/S O/S 190

Električna vtičnica 230 V / 150 W HUKAF - - O O 160

Tempomat GTDAB O S S S 290

Prilagodljiv radarski tempomat
Vključuje: Pomoč pri ohranjanju smernega pasu 'LKA', opozarjanje na nenamerno menjavo smernega pasu 'LDW', samodejno preklapljanje med dolgima 
in zasenčenima žarometoma.

GTDAC - - O O 1.140

Električno nastavljivi vzvratni ogledali F2AA8 O - - - 230

Prednja tipala za pomoč pri parkiranju HNLAB - - O O 230

Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji J3KAB - - O S 230
Bočni stopnici
Opomba: Na voljo za izvedenke s podaljšano in dvojno kabino. BPLAD O S S S 500

Tipala za nadzor tlaka v pnevmatikah D19AB O S S S 190
Paket za brezpotja
  - Elektronski zaklep zadnjega diferenciala
  - Zaščitna plošča motorja in menjalnika
  - Zaščitna plošča rezervoarja za gorivo

AADLX O O O O 590

TOVORNI ZABOJ
Visokotrpežna protizdrsna zaščitna obloga tovornega zaboja s funkcijo zaščite zgornjega roba stranic*
Opomba: Ni na voljo pri izvedenkah z enojno kabino. A9SAC O O O O 670

Kovinski okvir za potniško kabino (v tovornem zaboju) za prevoz daljših predmetov* BD2AB S S O - 290
Mehko pokrivalo tovornega zaboja*
Opomba: Ni na voljo pri izvedenkah z enojno kabino. CHBAM O O O O 1.330

O O - - 2.990

- - O - 2.420

O O - - 2.990

- - O - 2.420
Trd rolo nad tovornim zabojem*
Opomba: Na voljo pri izvedenkah z dvojno kabino (Limited, Wildtrak) ter s podaljšano kabino (Wildtrak). CHBAN - - O O 2.790

MULTIMEDIJA

Navigacijski sistem SYNC II
 - AM/FM radio s CD-/MP-3 predvajalnikom
  - 8'' TFT zaslon na dotik
  - SYNC II (Bluetooth® sistem za prost. tel. in brezžično pretakanje glasbe iz združljive naprave na avdio sistem vozila, sistem za klic v sili)
  - USB/iPod® vtičnica
  - AUX vtičnica
  - Šest zvočnikov (DC)

ICFEF - - O S 590

OSTALO

Stroški transporta, nultega servisa in priprave vozila - O O O O 140

OPOMBE
*Dodatna oprema nad tovornim zabojem se medsebojno izključuje in v primeru naročila tudi nadomesti morebitno serijsko vgrajeno
opremo nad tovornim zabojem.

NOVI FORD RANGER

Trd pokrov nad tovornim zabojem s funkcijo rotacijskega in vodoravnega dvižnega odpiranja*
Opombe: Na voljo pri izvedenkah z dvojno kabino. Brez pomičnih kljuk na notranjih stranicah. CHBAC

Kovinsko pokrov tovornega zaboja s funkcijo rotacijskega odpiranja ter z vzdolžnima nosilcema*
Opombe: Na voljo pri izvedenkah z dvojno kabino. Brez pomičnih kljuk na notranjih stranicah. CHBAG
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