Ford Fiesta 1.1 Trend 5drs | Airco | Cruise
control | El. bed. ramen |
04/2019 - Benzine - Handgeschakeld

€ 11.900,Autogegevens
Merk, model:

Ford Fiesta

Uitvoering:

1.1 Trend 5drs | Airco...

Kenteken:

ZB-369-F

Kilometerstand: 83.187 km
Bouwjaar:

04/2019

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.057 kg

Motor:

1.084 cc, 69 pk (51 kW)

Kleur:

Blauw

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

Stof

Garantie:

BOVAG

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Elektrisch bedienbare
ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 110 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 42 liter
Acceleratie (0-100): 14,9 s
Topsnelheid: 160 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,1 l/100km (1 op 16,4)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,2 l/100km (1 op 23,8)
Energielabel: C
Historie
Aantal eigenaren: 3
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Honda de Bois Amersfoort | Tel: 033 247 3030 | amersfoort@debois.nl

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 120 - 135 per kwartaal
Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
Beschikbare afleverpakketten:
- BOVAG Garantie 6 maanden (zonder meerprijs): https://www.bovag.nl/BovagWebsite/media/BovagMedia
Files/Downloads/Garantie%20en%20voorwaarden/Algemene-Garantievoorwaarden-Auto-1-2-2018.pdf
- BOVAG Garantie 12 maanden (zonder meerprijs): https://www.bovag.nl/BovagWebsite/media/BovagMed
iaFiles/Downloads/Garantie%20en%20voorwaarden/Algemene-Garantievoorwaarden-Auto-1-2-2018.pdf
- BOVAG 40-puntencheck (zonder meerprijs):
https://mijn.bovag.nl/downloads/ondernemerschap/viabovag-nl/checklist40puntencheck.pdf
Kleine waarschuwing: met zo?n handige hatchback zult u voortaan wel regelmatig wat vriendenritjes
moeten maken vanwege z?n handige laadmogelijkheden. Zijn compacte motor geeft deze Ford uitstekende
prestaties, maar zorgt voor een bescheiden brandstofverbruik. In deze auto profiteert u onder andere ook
van: elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels,
led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
U kunt het audiosysteem bedienen met de knoppen op het stuur. Het maakt niet uit hoe warm het buiten
is, want met de airconditioning bepaalt u zelf de binnentemperatuur. Deze auto is voorzien van verstelbaar
stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
De intelligente veiligheidssystemen in deze auto waken continu over uw veiligheid. Een noodstop maken
doet u liever niet. Maar áls het nodig is, geeft de Brake Assist maximale ondersteuning. Het Lane-keeping
systeem doet precies wat nodig is: waarschuwen en corrigeren bij onbedoelde overschrijding van de
rijstrooklijnen.
Daarbij wordt deze auto aan u geleverd met BOVAG Garantie. Nieuwsgierig geworden? Neem snel contact
op om een afspraak te maken.
= Bedrijfsinformatie =
Bij Honda de Bois in Amersfoort vindt u altijd een ruim aanbod in nieuwe- en gebruikte Honda's. Naast het
verkopen van onze Honda modellen zijn wij ook gespecialiseerd in andere merken en hebben wij hier altijd
een ruim aanbod in! Kortom, bent u op zoek naar een nieuwe- of gebruikte auto bent u bij Honda de Bois in
Amersfoort aan het juiste adres! Inruil van elk merk is mogelijk!

Aanbieder
Honda de Bois Amersfoort
Xenonweg 17
3812 SZ Amersfoort
Tel: 033 247 3030
E-mail: amersfoort@debois.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Honda de Bois Amersfoort | Tel: 033 247 3030 | amersfoort@debois.nl

