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Ford Edge 2.0 TDCI 209PK Bi-Turbo ST Sport
Panodak Leer Memory Navigatie Camera
Stoelventi
12/2016 - Diesel - Automaat

€ 34.900,-
Autogegevens

Merk, model: Ford Edge

Uitvoering: 2.0 TDCI 209PK Bi-Turb...

Kilometerstand: 72.781 km

Bouwjaar: 12/2016

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Diesel

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.842 kg

Motor: 1.997 cc, 209 pk (154 kW)

Kleur: Licht wit

Laksoort: Metallic

Bekleding: Half leder/alcantara

Garantie: Garantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem,
Parkeersensor, Sportstoelen, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 450 Nm
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Tankinhoud: 64 liter
Acceleratie (0-100): 9,4 s
Topsnelheid: 211 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,5 l/100km (1 op 15,4)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,5 l/100km (1 op 18,2)
Energielabel: D
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Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Leaseprijs: € 349 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

Garantie
Garantie: 6 Maanden volledige Auto Keijzers garantie

Tip: voor meer foto's, bekijk onze website! www.autokeijzers.nl

Laat u niets wijsmaken, deze Ford Edge biedt alles wat u van een auto verlangt. Deze auto komt uit 2016.
De uitstekende prestaties van deze auto komen van de viercilinder dieselmotor en de automatische
transmissie. Deze auto is ook voorzien van stoelverwarming. Met een druk op de knop gaat de elektrische
achterklep open. De elektrische kapbediening is een technisch hoogstandje: het dak opent en sluit zonder
dat u hoeft uit te stappen. Door het glazen panoramadak heeft u een weidse zichthoek en geniet u van licht
en een gevoel van ruimte. Een heerlijk luxe optie van deze auto is het verwarmbare stuurwiel. Bij de rijke
uitrusting horen ook 20 inch lichtmetalen velgen, extra getint glas, led-achterlichten, verstelbare
lendensteunen, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bediende ramen en elektrisch bediende, verwarmde
en inklapbare buitenspiegels. Productie datum 27-12-2016.

Met de DAB-ontvanger luistert u naar glasheldere digitale radio. Met de routebegeleiding van het full map
navigatiesysteem kunt u zich volledig op het verkeer concentreren. De automatische airconditioning zorgt
onder alle omstandigheden voor een prettige temperatuur. Alles vrij achter? De achteruitrijcamera laat het
meteen zien. Achter het stuur van deze Ford bent u niet alleen. De auto kijkt als het ware met u mee
tijdens de rit. De regensensor schakelt de ruitenwissers in als het nodig is en de automatisch inschakelbare
verlichting doet de lichten voor u aan. Een mooie eigentijdse optie is de keyless entry: zonder sleutels gaan
alle sloten open zodra u in de buurt bent!

De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Ford Edge samen. Dat de auto steeds meer taken van de
bestuurder overneemt, merkt u bijvoorbeeld aan het systeem voor verkeersbord-detectie in deze auto.
Heuvelop stilstaan was vroeger een kunstje. Met de hill hold control gaat het volautomatisch. Met de
aanwezige lane assist blijft u altijd in de juiste baan.

Nieuwsgierig? Bel of mail ons nu voor een proefrit.

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

Tel: 055 357 4370
E-mail: sales@autokeijzers.nl


