Ford Fiesta 1.1 70pk 5D Trend
03/2019 - Benzine - Handgeschakeld

€ 11.935,Autogegevens
Merk, model:

Ford Fiesta

Uitvoering:

1.1 70pk 5D Trend

Kenteken:

XS-245-R

Kilometerstand: 59.738 km
Bouwjaar:

03/2019

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.057 kg

Motor:

1.084 cc, 69 pk (51 kW)

Kleur:

Chrome Blue (blauw)

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Garantie:

BOVAG

Opties en accessoires
Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Boordcomputer, Centrale
deurvergrendeling, Cruise Control, Elektrisch bedienbare buitenspiegels, Navigatiesysteem

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
Zijn dynamische uiterlijk maakt al direct duidelijk wat voor rijervaring je van deze Ford Fiesta mag
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
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verwachten: pure sportiviteit. Deze Ford is voorzien van een pittige benzinemotor en een handgeschakelde
vijfversnellingsbak. Tot de voorzieningen van deze auto behoren stoffen bekleding, elektrisch bedienbare
ramen voor met one toch functie, elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels en halogeen
koplampen met dagrijverlichting.
Het maakt niet uit hoe warm het buiten is, want met de airconditioning bepaal jij zelf de
binnentemperatuur. Ook boordcomputer, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en
bekerhouder horen tot de voorzieningen op deze auto.
Deze auto is voorzien van innovatieve systemen die je onderweg begeleiden en beschermen. Wegrijden op
een helling is kinderspel met hill hold control. Deze functie houdt de handrem automatisch vast op een
steile ondergrond. Wanneer je per ongeluk over de wegmarkering rijdt, geeft lane assist een
waarschuwingssignaal.
Laat het ons meteen weten als je interesse hebt in deze Ford, dan kunnen we een afspraak maken om jou
de auto te demonstreren.
Dit betreft een standaard fabrieksgarantie van 24 maanden vanaf kentekenregistratiedatum deel 1A.
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 010 245 35 55,
schiedam.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 Schiedam
Jan Evertsenweg 6
3115 JA Schiedam
Tel: 010 245 3555
E-mail: onlinesales.ford@stern.nl
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