
 
 

                                         

ТОВ «Віннер Автомотів» 
Офіційний дилер Ford, Volvo, Jaguar та Land Rover 
Пр-т Степана Бандери, 24д, Київ, 04655, Україна. 
Тел.: +38 (044) 496 00 06, www.winnerauto.ua 

 
FORD RANGER DOUBLE CAB XLT (5-ть МІСЦЬ) 

VIN НОМЕР: 6FPPXXMJ2PGG63437, 6FPPXXMJ2PGG63442 

РІК ВИРОБНИЦТВА: 2016 

ДВИГУН: 2.2 TDCI 160 К.С. (385 Нм) 

ТИП ПРИВОДУ: ПОВНИЙ – 4х4 

ТРАНСМІСІЯ: 6-ть ШВИДКОСТЕЙ, МЕХАНІЧНА 

ВАНТАЖОПІД’ЄМНІСТЬ, КГ:  1 069 

МАСА ПРИЧЕПА (З ГАЛЬМАМИ/БЕЗ), КГ: 3500/750 

ГЛИБИНА БРОДУ, ММ: 800 

КОЛІР: SEA GREY (металізована фарба) 

                                                                                      ОБЛАДНАННЯ 
БЕЗПЕКА 

Блокування заднього міжколісного диференціалу, захист 
піддону картера двигуна - металевий та паливного баку - 
пластиковий 
Протиблокувальна система гальм (ABS) 
Передні гальма – дискові 
Датчики тиску коліс  
Система динамічної стабілізації 

Системи, що допомагають під час спуску та на початку 
руху вгору 
Система, що перешкоджає перекиданню  
Система, що перешкоджає розхитуванню причепу  
Передні подушки безпеки, бокові передні подушки 
безпеки, подушки безпеки у вигляді "штор", подушка 
безпеки колін водія  

КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ 

Кондиціонер 
Електропідсилювач керма 
Круіз-контроль (кермо обтягнуте шкірою) 
Електропідігрів лобового скла та заднього вікна 
Електропривод та підігрів зовнішніх дзеркал 
Зовнішні дзеркала складаються за допомогою 
електроприводу 

Датчик дощу/світла  
Автоматичне затемнення дзеркала заднього виду 
Електропривод передніх та задніх вікон  
Магнітола: MP3, USB, AUX, BlueTooth, AM/MF, 4 динаміка, 
без CD 
Центральний замок  

ІНТЕР’ЄР

Другий ряд сидінь – 3-и місця  
Сидіння водія регулюється за висотою, вздовж, з нахилом 
спинки та з регулюванням поперекової зони 

Сидіння переднього пасажира регулюється вздовж та з 
нахилом спинки 
Центральний підлокітник задніх пасажирів 

ЗОВНІШНІ ОСОБЛИВОСТІ

Передні протитуманні фари 
Підніжки чорні (бокові) 
Зовнішні ручки дверей, заднього борту, дзеркала та 
декоративна панель радіатора оздоблено хромом 
Захисна балка позаду оздоблено хромом 
Захисний екран (позаду кабіни) 

Такелажні петлі вантажного відсіку  
Зносостійка захисна обшивка вантажного відсіку 
Кріплення, що розташовані ззовні вздовж борту кузова 
Легкосплавні диски R16, запасне колесо стандартного 
розміру - сталеве 
Задні бризковики 

 

Регулярна вартість автомобіля: 859 015 грн. 
Акційна пропозиція: 821 730 грн. 
Додаткова знижка 4%: 32 869 грн. 

Спеціальна ціна зі знижкою: 788 861 грн. 
 

Ціни розраховано станом на 01 листопада 2016 за міжбанківський валютним курсом, що відображається на веб-сайті - 
http://www.winner.ua.   
Акційна пропозиція діє з 01 до 30 листопада 2016 р. в автосалоні ТОВ "Віннер Автомотів" на автомобілі 2016 виробництва, 
що знаходяться в наявності на складі в Україні.  
Спеціальна ціна діє з 01 до 30 листопада 2016 р. в автосалоні  ТОВ "Віннер Автомотів" на зазначені автомобілі. 
Спеціальна ціна розраховується за наступною формулою: C = (Z – 4%) х Е, де С - спеціальна ціна, Z – акційна пропозиція 
(еквівалент ціни автомобіля євро), Е - міжбанківський валютний курс української гривні до євро, що відображається на веб-
сайті - http://www.winner.ua , 4% – додаткова знижка.  
Остаточна вартість автомобіля визначається на день укладання Договору купівлі-продажу. 
Зазначені ціни включають доставку до м. Києва, митне оформлення, податки та збори, що підлягають сплаті під час митного 
оформлення. 
 

З повагою та побажанням успіхів, 
 

ВІННЕР АВТОМОТІВ 
+38 0(44)496-00-06  


