Ford Focus 1.8 Limited 5 deurs navi
nieuwstaat!!
01/2010 - Benzine - Handgeschakeld

€ 5.450,Autogegevens
Merk, model:

Ford Focus

Uitvoering:

1.8 Limited 5 deurs na...

Kenteken:

21-KLL-8

Kilometerstand: 154.591 km
Bouwjaar:

01/2010

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.207 kg

Motor:

1.798 cc, 126 pk (93 kW)

Kleur:

Zwart

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Getint glas, Lichtmetalen velgen, Metallic lak,
Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 165 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 54 liter
Acceleratie (0-100): 10,3 s
Topsnelheid: 198 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 9,5 l/100km (1 op 10,5)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,6 l/100km (1 op 17,9)
Energielabel: C
Onderhoud, historie en staat
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Auto Wallinga | Tel: 023 538 0942 | info@wallinga.nl

Aantal eigenaren: 4
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 142 - 160 per kwartaal
Hij zorgt voor een ontspannen rijervaring, deze Ford Focus. Het is een auto uit 2010, op de teller staat een
kilometerstand van 154591. De aandrijving van deze Ford wordt verzorgd door een viercilinder
benzinemotor en een handgeschakelde vijfversnellingsbak. U blijft ook in de scherpe bochten goed
ondersteund door de fraaie sportstoelen. Ook is de auto voorzien van: 16 inch lichtmetalen velgen, getint
glas, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen en elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels.
Voor de belangrijkste functies van het geluidssysteem hoeft u uw blik niet van de weg te halen. De
audiobediening bevindt zich op het stuur. Kaartlezen is verleden tijd, dankzij het aanwezige
navigatiesysteem. Met automatische airconditioning hoeft u alleen de gewenste temperatuur in te stellen.
Het systeem doet de rest. Boem is ho? Niet bij deze Ford Focus. De piepjes van de parkeersensoren
waarschuwen u op tijd voor obstakels. Voor de lange ritten is de cruise control een verademing. De
uitrusting van deze Ford is met lederen versnellingspook, lederen stuur, automatisch dimmende
binnenspiegel, boordcomputer, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening,
buitentemperatuurmeter en bekerhouder behoorlijk compleet.
Een proefrit levert het overtuigende bewijs. Bel nu!
= Bedrijfsinformatie =
van Wallinga Automobielen in Haarlem aders Zaanenstraat 22 2022cp. is een universeel autobedrijf dat al
30 jaar actief en een begrip is in mobiliteit . Wij verkopen zorgvuldig geselecteerde dealer occasions in elke
prijs klasse. Al onze auto"s zijn voorzien van een RDW teller rapport. (voorheen n.a.p) Wij adverteren
uitsluitend met originele bouwjaren en kilometerstanden. Inruil is altijd mogelijk even als een proefrit voor
aankoop. Even bellen voor dat u langs wil komen is een aanrader ,dit om teleurstellingen te voorkomen. De
gekochte auto kunnen wij gelijk te naam stellen.( of exporteren) Ook voor een passende verzekering of
financiering kunt u bij ons terecht . (zie onze site wallinga.nl) Graag tot ziens in onze sfeer volle showroom
aan de Zaanenstraat 22 in Haarlem, waar de koffie altijd klaar staat. Kijk ook eens op wallinga.nl voor nog
meer betaalbare dealer occasions .voor vragen 023-5380942 of info@wallinga.nl onze advertenties worden
met de grootse zorg samen samen gesteld door diverse partijen. daarom zijn type fouten en genoemde
opties onder voor behoud .

Aanbieder
Auto Wallinga
Zaanenstraat 22
2022 CP Haarlem
Tel: 023 538 0942
E-mail: info@wallinga.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Auto Wallinga | Tel: 023 538 0942 | info@wallinga.nl

