Ford Focus 1.5 TURBO TITANIUM WAGON ZEER
LUXE
04/2016 - Benzine - Handgeschakeld

€ 16.935,Autogegevens
Merk, model:

Ford Focus

Uitvoering:

1.5 TURBO TITANIUM WAG...

Kenteken:

H-803-TS

Kilometerstand: 88.652 km
Bouwjaar:

04/2016

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Stationwagen

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.250 kg

Motor:

1.498 cc, 150 pk (110 kW)

Kleur:

Bruin

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Automatic climate control,
Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise
Control, Elektrisch bedienbare buitenspiegels, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare
voorportierramen, In hoogte verstelbaar stuur, Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor, Navigatiesysteem,
Parkeersensor, Stoelverwarming voor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Ben je op zoek naar een ruime luxe auto? Dan is deze Ford Focus Wagon echt iets voor jou!
Deze Focus wagon heeft onder andere een automatische airco (climate control) zodat je in de zomer
heerlijk koel kunt rijden. In de winter kun je juist weer genieten van de stoelverwarming én
stuurverwarming. Verder is hij uiteraard uitgerust met navigatie, bluetooth zodat je handsfree kunt bellen,
cruise control om de snelheid vast te zetten, parkeersensoren voor en achter met achteruitrijdcamera en in
hoogte verstelbare voorstoelen. Daarnaast is deze Focus voorzien van een onderhoudsvrije
distributieketting.
Wist je dat deze heerlijke 1.5 Ecoboost motor diverse keren door de ANWB is uitgeroepen tot
Caravantrekker van het jaar. Deze Ford kan maximaal 1500 kg trekken dus uitermate geschikt om heerlijk
met de caravan op pad te gaan.
Met zijn zeer gunstige koppel ( trekkracht ) van 240 Nm bij 1.600 toeren is geen berg hem teveel....

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: De Dames van Hurkmans | Tel: 073 711 0421 | info@ddvh.nl

Is je interesse gewekt? Je bent van harte welkom om deze mooie Ford Focus Wagon in onze showroom te
komen bekijken.
Deze auto staat bij onze vestiging in S-HERTOGENBOSCH.
= Bedrijfsinformatie =
Al onze occasions zijn bij binnenkomst door onze technische mensen gecontroleerd op minimaal 71 punten. Voor nog meer zekerheid hebben we een uitgebreid afleverpakket voor € 595,= extra. Dit betreft
een afleverbeurt volgens onderhoudsschema, complete reiniging in en exterieur en een nieuwe APK. Voor
auto's onder de € 4.500,= bedraagt het afleverpakket € 295,=.
De Dames van Hurkmans is aangesloten bij de BOVAG.

Aanbieder
De Dames van Hurkmans
Afrikalaan 1a
5232 BD 's-Hertogenbosch
Tel: 073 711 0421
E-mail: info@ddvh.nl
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