Ford B-Max 1.0 EcoBoost Titanium,
Navigatie,Cruise control,Climate
control,Trekhaak
02/2014 - Benzine - Handgeschakeld

€ 7.950,Autogegevens
Merk, model:

Ford B-Max

Uitvoering:

1.0 EcoBoost Titanium,...

Kenteken:

5-TJX-73

Kilometerstand: 169.972 km
Bouwjaar:

02/2014

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

MPV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.179 kg

Motor:

998 cc, 101 pk (74 kW)

Kleur:

Zwart

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

onbekend

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Automatic climate control,
Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise
Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen,
Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Trekhaak, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Nette goed rijdende Ford B-Max. Dit is een originele Nederlandse auto en
APK t/m 05-03-2023.
Deze auto heeft o.a. Navigatie, Cruise control, Climate control, L.M.Velgen, Isofix,
Regensensor, Trekhaak, Electr.ramen en spiegels, Bluetooth telefoonvoorbereiding,
Radio/cd-speler met USB en AUX aansluiting, Xenon verlichting, Electr.inklapbare spiegels,
Dimlichten automatisch, Start/stop systeem, Bandenspannings controle systeem en
Parkeersensoren voor en achter.
Autojournalisten zijn het er unaniem over eens. De Ford B-Max behoort tot de best sturende auto's van zijn
klasse. Ook deze B-Max heeft de uitmuntende rijeigenschappen die u van een Ford mag verwachten. De
aandrijving van deze Ford wordt verzorgd door een driecilinder motor en een handgeschakelde
vijfversnellingsbak. Xenonverlichting zorgt voor een heldere witblauwe lichtkleur en een scherp lichtbeeld.
Bij de zeer complete uitrusting van deze auto behoren ook 16 inch lichtmetalen velgen, verstelbare
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lendensteunen, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch inklapbare buitenspiegels,
led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
Een belangrijke veiligheidsvoorziening is de bediening van het audiosysteem en het navigatiesysteem, via
knoppen op het stuur en middels spraakbediening. Het comfort wordt verhoogd door de aanwezige
automatische airconditioning. De automatisch inschakelbare verlichting en regensensor zorgen dat
onderweg automatisch de verlichting en de ruitenwissers worden ingeschakeld. Dankzij de parkeersensoren
voor en achter kunt u met een gerust hart in de kleinste gaatjes inparkeren. Daarmee nemen ze u veel
werk uit handen. Nooit meer last van een slapende rechtervoet dankzij de uitgekiende cruise control! Wat u
ook in deze auto kunt vinden zijn lederen versnellingspook, verstelbaar stuur, automatisch dimmende
binnenspiegel, boordcomputer, isofix-aansluiting en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Ford B-Max samen. De Brake Assist geeft een maximale
boost aan het remsysteem in een noodsituatie. Zo verkort u de remweg en verkleint u de kans op
ongelukken.
Een proefrit maken met deze Ford B-Max? Natuurlijk! Bel even voor een afspraak!

Aanbieder
Autobedrijf van Burken
Dorpsstraat 114
3927 BG Renswoude
Tel: 0318 571 719
E-mail: verkoop@vanburken.nl
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