Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 100pk Trend
Connected
10/2020 - Benzine - Handgeschakeld

€ 19.925,Autogegevens
Merk, model:

Ford EcoSport

Uitvoering:

1.0 EcoBoost 100pk Tre...

Kenteken:

J-501-XH

Kilometerstand: 5.000 km
Bouwjaar:

10/2020

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.259 kg

Motor:

998 cc, 99 pk (73 kW)

Kleur:

Magnetic (grijs)

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Garantie:

BOVAG

Opties en accessoires
ABS, Airconditioning, Audiosysteem, Centrale deurvergrendeling, Cruise Control, Elektrisch bedienbare
buitenspiegels, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen

Bijzonderheden
- Stern Occasion Servicepakket Premium 1 (€ 595):
Het Stern Occasion Servicepakket Premium bevat o.a.: 6 tot 12 maanden BOVAG garantie* | BOVAG
40-puntencheck | 30 dagen omruilgarantie | Levenslang gratis APK | Nationale Autopas | Servicebeurt
volgens fabrieksvoorschriften | Uitgebreide poetsbeurt | Kortingsvouchers Stern diensten.
*Check voor de voorwaarden en onze volledige voorraad www.stern.nl.
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt
- Stern Occasion Servicepakket Excellent 1 (€ 995):
Het Stern Occasion Servicepakket Excellent bevat o.a.: 6 tot 12 maanden BOVAG garantie* | BOVAG
40-puntencheck | 30 dagen omruilgarantie | Levenslang gratis APK | Nationale Autopas | Servicebeurt
volgens fabrieksvoorschriften | Aflevering bij huis | Uitgebreide poetsbeurt | 24 maanden gratis haalbrengservice bij onderhoud | 24 maanden gratis leenauto bij onderhoud | 24 maanden gratis zomer- en
wintercheck | 24 maanden gratis opslag zomer- en winterbanden | Kortingsvouchers Stern diensten.
*Check voor de voorwaarden en onze volledige voorraad www.stern.nl.
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Ford-dealer Stern Gorinchem | Tel: 0183 646 000 | onlinesales.ford@stern.nl

*Betreft een rijdende demonstratie auto, informeer voor de actuele kilometerstand en beschikbaarheid*
Alle technologie in de Ford Ecosport is er op gericht om jouw rit veilig en gemakkelijk te laten verlopen. De
aandrijving van deze Ford wordt verzorgd door een driecilinder benzinemotor en een handgeschakelde
zesversnellingsbak. Kom je aanlopen, dan ontgrendelt de keyless entry gastvrij de sloten. Da's een
makkelijke optie! Ook geluidsisolerende ramen, bestuurdersstoel met lendensteunverstelling, elektrisch
bediende ramen, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen
neerklapbare achterbank horen tot de voorzieningen op deze auto.
En natuurlijk is er ook gedacht aan airconditioning. Cruise control verlaagt de brandstofkosten en verhoogt
het rijcomfort. En dan is deze auto ook nog eens voorzien van adaptief TFT-instrumentenpaneel, lederen
stuur en versnellingspook en bekerhouder.
Je bent van harte welkom om deze Ford in onze showroom te komen bekijken. Druk op de proefritknop en
wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Het Stern Occasion Servicepakket Budget bevat: 6 maanden BOVAG garantie | BOVAG 40puntencheck | 30 dagen omruilgarantie | Levenslang gratis APK | Nationale Autopas | Reinigen
binnen- buitenkant | Kortingsvouchers Stern diensten. Check voor de voorwaarden en onze volledige
voorraad www.stern.nl.
= Bedrijfsinformatie =
Interesse in deze auto? Kom hem in het echt ervaren! Maak snel een afspraak om de auto te bekijken of
plan direct een proefrit. Wij staan voor je klaar en zijn bereikbaar via 0183 646000,
gorinchem.ford@stern.nl of neem contact met ons op via de contactmogelijkheden op deze pagina.
Bij Stern vind je geheid de auto van je dromen! We hebben altijd zo'n 5.000 nieuwe én gebruikte auto's op
voorraad. Voor jezelf of je bedrijf. Om te kopen of te leasen. Wij onderhouden je auto in onze werkplaatsen
en herstellen de schade als dat nodig is. En natuurlijk helpen we je bij de financiering of verzekering. Wij
zijn jouw partner in mobiliteit. Welkom bij Stern. Wij staan voor je klaar.

Aanbieder
Ford-dealer Stern Gorinchem
Newtonweg 20
4207 HK Gorinchem
Tel: 0183 646 000
E-mail: onlinesales.ford@stern.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Ford-dealer Stern Gorinchem | Tel: 0183 646 000 | onlinesales.ford@stern.nl

