Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 125PK 3D S/S ST Line
07/2016 - Benzine - Handgeschakeld

€ 11.750,Autogegevens
Merk, model:

Ford Fiesta

Uitvoering:

1.0 EcoBoost 125PK 3D ...

Kenteken:

KD-462-B

Kilometerstand: 137.342 km
Bouwjaar:

07/2016

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.023 kg

Motor:

998 cc, 125 pk (92 kW)

Kleur:

Grijs

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Boordcomputer, Centrale
deurvergrendeling, Cruise Control, Elektrisch bedienbare buitenspiegels, Lichtmetalen velgen, Mistlampen
voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Het doordachte concept van de Ford Fiesta staat garant voor ruimte en rijcomfort. Met deze auto is een
pittige rijstijl mogelijk, terwijl de motor toch spaarzaam met brandstof omgaat. Voor het pittige uiterlijk én
goed gesteund zitten zorgen de sportstoelen. Bij de rijke uitrusting horen ook 16 inch lichtmetalen velgen,
sportonderstel, aluminium pedalen, zwarte hemelbekleding, led-achterlichten, elektrisch bedienbare ramen
voor met one toch functie, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in
delen neerklapbare achterbank.
Het hoogwaardige audiosysteem is geïntegreerd met het navigatiesysteem. Via bluetooth beluister je
podcasts en je persoonlijke playlists. De automatische airconditioning zorgt voor een behaaglijk klimaat in
de auto. De parkeersensoren vertellen precies hoe ver u kunt gaan. Hoe dichter op een obstakel, hoe
sneller de piepjes. Deze Ford is bovendien voorzien van cruise control. Dus comfortabel en zuinig rijden
verzekerd! Met in hoogte en diepte verstelbaar stuur, automatisch dimmende binnenspiegel,
boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening is deze auto helemaal compleet.
In de Ford Fiesta heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Met het accident avoidance system
heeft u een extra paar ogen aan boord. Het systeem waarschuwt bij een dreigende aanrijding. Die hill hold
control: ja, die had u wel willen hebben bij het afrijden. Want zo stelt een hellingproef echt niks meer voor.
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Bosch Car Service Jos Bongers | Tel: 0485 362 688 | info@josbongers.nl

Heeft u interesse in deze mooie Ford? Bel ons dan of mail ons, om een afspraak te maken.

Aanbieder
Bosch Car Service Jos Bongers
Veerweg 3
5441 PL Oeffelt
Tel: 0485 362 688
E-mail: info@josbongers.nl
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