Ford Focus Wagon EcoBoost Hybrid 125 pk ST
Line Full LED | Winter Pack | Head-up displ.| Na
12/2020 - Hybride - Handgeschakeld

€ 26.390,Autogegevens
Merk, model:

Ford Focus

Uitvoering:

Wagon EcoBoost Hybrid ...

Kenteken:

P-217-HS

Kilometerstand: 19.719 km
Bouwjaar:

12/2020

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Stationwagen

Brandstof:

Hybride

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.288 kg

Motor:

999 cc, 126 pk (93 kW)

Kleur:

Shadow Black (donker z...

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Garantie:

BOVAG

100%
Onderhouden:

Ja

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, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Mistlampen
voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Gecombineerd vermogen: 93 kW (126 PK)
Vermogen elektromotor(en): 9 kW (12 PK)
Vermogen brandstofmotor: 91 kW (124 PK)
Koppel: 170 Nm
Brandstofsoort: Hybride (elektrisch en benzine)
Tankinhoud: 52 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 10,3 s
Topsnelheid: 198 km/u
Inhoud laadruimte: 608/1.653 l
Milieu
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Boerhof Groningen (Smidts Autogroep) | Tel: 050 541 1552 | info@ford-boerhof.nl

Energielabel: A
Onderhoud, historie en staat
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Deze Ford Focus Wagon HYBRID met een zeer lage kilometerstand komt uit December 2020.
De sportieve ST-Line uitvoering heeft een geweldige uitstaling, strakke wegligging en direct stuurgedrag.
Ford Hybrid MHEV:
U heeft geen omkijken naar het geavanceerde Hybride systeem van Ford, de accu laad automatisch op
tijdens het remmen en het gas loslaten, deze energie wordt weer vrijgelaten bij het optrekken of versnellen
van de auto. Door deze techniek heeft u een flinke brandstof besparing.
De wagon versie is een van de ruimste in zijn klasse. Zowel beenruimte achterin voor de passagiers als in
de kofferbak.
Voorzien van de juiste opties zoals Full LED verlichting (ideaal voor in het donker als het regent, u heeft
een veel beter zicht),elektrische ramen voor en achter, apple carplay/android auto ( altijd uw favoriete
muziek via spotify of navigeren via Google Maps), Privacy glass, en het winter-pack waardoor u stoel, stuur
en voorruitverwarming heeft, een achteruitrijcamera en een Head-Up Display.
Kortom deze Ford Focus wagon is de ideale gezinsauto voor mee op vakantie of familie-uitjes.
= Bedrijfsinformatie =
Wilt u uw eigen auto inruilen? Wij zijn doorlopend op zoek naar gebruikte auto's! Neem contact met ons op
via 050-5411552 of info@ford-boerhof.nl/info@nissan-boerhof.nl en we maken graag een offerte op maat!
Daarnaast is het maken van een proefrit uiteraard ook altijd mogelijk. We bieden ook de mogelijkheid voor
een proefrit aan huis, deze kan aangevraagd worden wanneer je binnen een straal van 50 kilometer woont
vanaf de locatie waar de auto staat.
Deze auto wordt geadverteerd zonder het door onze klanten gewaardeerde afleverpakket van € 595,(optioneel). Voor deze € 595,- krijgt uw aangekochte auto een onderhoudsbeurt (volgens schema), 24/7
pechhulp in Europa (wegenwacht), minimaal 1 jaar geldige APK, (Ford A1) kwaliteitscheck, een
professionele poetsbeurt en een halve tank brandstof. Daarnaast bieden wij onze klanten gratis vervangend
vervoer tijdens onderhoud en/of reparatie.
Bent u geïnteresseerd in deze auto? Informeer naar beschikbaarheid of maak een afspraak.
U bent van harte welkom Bij Ford en Nissan Boerhof in Groningen.
*Ook is het mogelijk om deze auto (deels) te financieren. Profiteer nu van een rentepercentage van 6,9%,
vraag naar de voorwaarden.
**Wij doen er alles aan om onze advertenties zo correct en compleet mogelijk weer te geven. Echter druk
en zetfouten zijn voorbehouden. Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Controleer daarom samen met ons de aanwezige opties en accessoires op de auto van uw keuze om
teleurstelling te voorkomen.**
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Boerhof Groningen (Smidts Autogroep) | Tel: 050 541 1552 | info@ford-boerhof.nl

Aanbieder
Boerhof Groningen (Smidts Autogroep)
Helsingborgweg 6
9723 HN Groningen
Tel: 050 541 1552
E-mail: info@ford-boerhof.nl
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