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Ford B-Max 1.0 EcoBoost Style,
Navigatie,Airco,Stuurbekrachtiging
11/2013 - Benzine - Handgeschakeld

€ 7.850,-
Autogegevens

Merk, model: Ford B-Max

Uitvoering: 1.0 EcoBoost Style, Na...

Kenteken: 6-SRS-81

Kilometerstand: 152.110 km

Bouwjaar: 11/2013

BTW/marge: Marge

Carrosserie: MPV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.179 kg

Motor: 998 cc, 101 pk (74 kW)

Kleur: Grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: onbekend

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Boordcomputer, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Elektrisch bedienbare ramen,
Elektrisch bedienbare voorportierramen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Zeer nette dealer onderhouden Ford B-Max, dit is een originele Nederlandse auto.
Deze auto heeft o.a. Airco, Navigatie, Bluetooth telefoonvoorbereiding, Isofix,
Stuurbekrachtiging, Electr.ramen en spiegels en In hoogte verstelbare stoelen en stuur.

Ford, een merk dat staat voor kwaliteit en een drang naar innovatie. 'Go Further' zeggen ze daar. De
aandrijving van deze Ford wordt verzorgd door een driecilinder motor en een handgeschakelde
vijfversnellingsbak. Tot de uitrusting van deze Ford behoren ook metallic lak, elektrisch bedienbare ramen
voor, elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.

Het audiosysteem is gekoppeld aan het navigatiesysteem en is bovendien voorzien van bluetooth. Deze
auto heeft airconditioning aan boord. De Ford is standaard voorzien van: verstelbaar stuur, boordcomputer,
isofix-aansluiting, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en bagage afdekhoes.

Zoals u mag verwachten van deze Ford B-Max is hij uitgerust met een reeks aan actieve
veiligheidssystemen. In een noodsituatie telt elke meter. Het brake assist systeem van deze auto zorgt
ervoor dat uw remweg korter wordt.
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Is dit de auto die u zoekt? Neem snel contact met ons op, dan kunt u hem binnenkort zelf bekijken.

Aanbieder
Autobedrijf van Burken
Dorpsstraat 114
3927 BG Renswoude

Tel: 0318 571 719
E-mail: verkoop@vanburken.nl


