Ford C-Max Focus 2.0-16V Trend 145PK nieuwe
APK rijklaar!
09/2005 - Benzine - Handgeschakeld

€ 2.450,Autogegevens
Merk, model:

Ford C-Max

Uitvoering:

Focus 2.0-16V Trend 14...

Kenteken:

23-RV-LP

Kilometerstand: 193.397 km
Bouwjaar:

09/2005

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

MPV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.294 kg

Motor:

1.999 cc, 145 pk (107 kW)

Kleur:

Moondust Silver (grijs...

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling,
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch
bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Bosch Car Service Peek heeft deze Ford Focus C-max 2.0 Trend 145PK te koop. De auto is sinds 2013 bij
ons in onderhoud geweest en is nu ingeruild voor een jongere auto. De auto is voorzien van nieuwe APK en
staat klaar om gelijk meegenomen te kunnen worden.
Voor het bedrag van € 2.750,- kunt u de auto gelijk mee naar huis nemen inclusief tenaamstelling van het
kenteken!
Deze advertentie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is echter mogelijk dat in de
advertentie bepaalde opties en/of accessoires zijn vermeld, welke niet op deze specifieke auto aanwezig
zijn. Er kunnen derhalve aan de advertentie geen rechten worden ontleend en Bosch Car Service
Autobedrijf Peek kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en volledigheid van de verstrekte
informatie.
= Bedrijfsinformatie =
www.copeek.nl
Bosch Car Service Peek is al 40 JAAR hét adres voor aanschaf van een nieuwe auto of occasion. Maar ook
voor APK, onderhoud en reparatie is uw auto bij ons in goede handen. Wij handelen en werken in alle
merken auto's, maar wij durven onszelf wel FORD Specialist te noemen.
Wij staan garant voor hoge service en goede kwaliteit van kennis en onderdelen. Daarom gebruiken wij
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Bosch Car Service Peek | Tel: 0297 281 458 | info@copeek.nl

uitsluitend Bosch onderdelen en originele merk onderdelen. Onze monteurs volgen jaarlijks meerdere
cursussen om op de hoogte te blijven van de laatste technische ontwikkelingen op autogebied.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Bosch Car Service Peek = *Service *Kwaliteit *Betrouwbaarheid
-------------------------------------------------------------------------------------------------Onze klanten beoordelen ons met een overall score van een 9,4 !!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------Bij BOSCH CAR SERVICE PEEK bent u verzekerd van deskundig advies.
Doordat wij een relatief klein bedrijf zijn, hebben wij korte lijnen en vertaald zich dit naar hoge flexibiliteit
en service.
Onze werkplaats is uitgerust met de nieuwste apparatuur, waardoor wij APK, onderhoud en reparaties aan
alle personen-en bedrijfswagens kunnen uitvoeren.
Onze monteurs volgens jaarlijks meerdere trainingen om op de hoogte te blijven van de nieuwste
ontwikkelingen.
Tevens kunt u bij ons terecht voor aanschaf en inbouw van accessoires zoals trekhaken, radio's,
navigatiesystemen en carkits.
Maar ook banden, sidebars, bullbars en tredeplanken.

Aanbieder
Bosch Car Service Peek
Rendementsweg 20
3641 SL Mijdrecht
Tel: 0297 281 458
E-mail: info@copeek.nl
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