Ford Fiesta 1.25 Limited + Airco
03/2010 - Benzine - Handgeschakeld

€ 4.950,Autogegevens
Merk, model:

Ford Fiesta

Uitvoering:

1.25 Limited + Airco

Kenteken:

H-868-LG

Kilometerstand: 131.108 km
Bouwjaar:

03/2010

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

941 kg

Motor:

1.242 cc, 60 pk (44 kW)

Kleur:

Rood

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Elektrisch bedienbare ramen,
Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 109 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 42 liter
Acceleratie (0-100): 16,9 s
Topsnelheid: 152 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 7,3 l/100km (1 op 13,7)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,4 l/100km (1 op 22,7)
Energielabel: B
Staat
Aantal sleutels: 2 (1 handzender)

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autohuis Spijkenisse | Tel: 0181 624 246 | info@autohuisspijkenisse.nl

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 75 - 83 per kwartaal
Alle technologie in de Ford Fiesta is er op gericht om uw rit veilig en gemakkelijk te laten verlopen. Dit
mooie exemplaar uit 2010 heeft 131108 kilometer op de teller staan. Deze goed onderhouden auto is van
de eerste eigenaar. Zijn pittige prestaties dankt deze Ford aan zijn compacte en zuinige motor. Verder is de
Ford uitgerust met: 17 inch lichtmetalen velgen, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen voor en
elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels.
airconditioning koelt het interieur zodat u altijd ontspannen op uw bestemming aankomt.
Laat ons even weten wanneer je een proefrit wilt maken en we zetten deze elektrische auto aan de lader
voor een volle accu!
= Bedrijfsinformatie =
* Ivm de grote vraag naar occasions hebben wij extra interessante auto's ingekocht.
* U bent van harte welkom.

Aanbieder
Autohuis Spijkenisse
Stevinweg 2
3208 KM Spijkenisse
Tel: 0181 624 246
E-mail: info@autohuisspijkenisse.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autohuis Spijkenisse | Tel: 0181 624 246 | info@autohuisspijkenisse.nl

