Ford Focus Wagon 1.0 EcoBoost 125pk Trend
Edition Business
07/2020 - Benzine - Handgeschakeld

€ 22.445,Autogegevens
Merk, model:

Ford Focus

Uitvoering:

Wagon 1.0 EcoBoost 125...

Kenteken:

J-242-FP

Kilometerstand: 13.097 km
Bouwjaar:

07/2020

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Stationwagen

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.283 kg

Motor:

999 cc, 125 pk (92 kW)

Kleur:

Blauw

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Garantie:

Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airconditioning, Automatic climate control, Cruise Control, Elektrisch bedienbare buitenspiegels,
Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Mistlampen
voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stoelverwarming voor

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
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Ford-dealer Stern Rotterdam Zuid | Tel: 010 492 7777 | onlinesales.ford@stern.nl

De vormgeving van deze Ford Focus Wagon is stijlvol maar ingetogen en dat maakt meteen duidelijk dat jij
van deze auto pure kwaliteit mag verwachten. Met zijn benzinemotor en handgeschakelde
zesversnellingsbak is dit een prima auto voor nog vele kilometers. Dankzij de stoelverwarming heb je in
deze auto nooit meer last van een koude rug of koude benen. Bij de rijke uitrusting horen ook 16 inch
lichtmetalen velgen, drive mode control, aluminium dakrailing, bestuurdersstoel met
lendensteunverstelling, metallic lak, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels,
led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
De dab-ontvanger zorgt voor een ruime keuze uit digitale radiozenders en een kristalheldere
geluidsweergave. Met de routebegeleiding van het 8 inch navigatiesysteem kun je je volledig op het
verkeer concentreren. Het comfort wordt verhoogd door de aanwezige climate control. Geen parkeervak is
te klein dankzij de assistentie van de parkeersensoren. Cruise control houdt automatisch de ingestelde
snelheid vast. Het is een ideaal hulpmiddel om lange ritten comfortabeler te maken. Ook lederen stuur en
versnellingspook, automatisch dimmende binnenspiegel, elektronische parkeerrem en isofix-aansluiting
horen tot de voorzieningen op deze auto.
De Ford Focus Wagon is jouw trouwe partner onderweg, want hij houdt continu voor jou de situatie op en
om de weg in de gaten. Volautomatische veiligheidssystemen kunnen daarbij ingrijpen om je voor
gevaarlijke situaties te behoeden. Nooit meer gedoe met de hellingproef. Deze auto heeft hill hold control,
een automatische handremfunctie voor steile wegen. Lane assist is een andere naam voor
rijstrookassistent. Dit veiligheidssysteem waarschuwt als je onbedoeld buiten jouw rijstrook terechtkomt.
Met het bandenspanningscontrolesysteem weet je altijd zeker dat de banden op de juiste spanning staan.
Is jouw nieuwsgierigheid gewekt? Bel ons dan snel om deze auto te komen bekijken.
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 010 492 77 77,
rotterdam.zuid.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 Rotterdam Zuid
Laagjes 4
3076 BJ Rotterdam
Tel: 010 492 7777
E-mail: onlinesales.ford@stern.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Ford-dealer Stern Rotterdam Zuid | Tel: 010 492 7777 | onlinesales.ford@stern.nl

