Ford Kuga 1.5 EcoBoost 150PK 2WD ST-Line X
10/2020 - Benzine - Handgeschakeld

€ 32.725,Autogegevens
Merk, model:

Ford Kuga

Uitvoering:

1.5 EcoBoost 150PK 2WD...

Kenteken:

L-735-FK

Kilometerstand: 20.103 km
Bouwjaar:

10/2020

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.464 kg

Motor:

1.496 cc, 150 pk (110 kW)

Kleur:

Magnetic (grijs)

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Half leder/stof

Garantie:

Garantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Automatic climate control, Centrale
deurvergrendeling, Cruise Control, Elektrisch bedienbare buitenspiegels, Lederen bekleding, Lichtmetalen
velgen, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stoelverwarming voor

Bijzonderheden
- Stern Occasion Servicepakket Premium 1 (€ 695):
Het Stern Occasion Servicepakket Premium bevat o.a.: 12 maanden BOVAG garantie* | BOVAG
40-puntencheck | 30 dagen omruilgarantie | Levenslang gratis APK | Nationale Autopas | Servicebeurt
volgens fabrieksvoorschriften | Uitgebreide poetsbeurt | Kortingsvouchers via Mijn Stern Plus (1 jaar)
*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 (€ 1.195):
Het Stern Occasion Servicepakket Excellent bevat o.a.: 12 of 24 maanden BOVAG garantie* | BOVAG
40-puntencheck | 30 dagen omruilgarantie | Levenslang gratis APK | Nationale Autopas | Servicebeurt
volgens fabrieksvoorschriften | Uitgebreide poetsbeurt | Kortingsvouchers via Mijn Stern Plus + (2 jaar)
*Check voor de voorwaarden en onze volledige voorraad www.stern.nl.
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (24 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt
- Stern Occasion Servicepakket Budget (zonder meerprijs):
Het Stern Occasion Servicepakket Budget bevat: 12 maanden wettelijke garantie | BOVAG 40-puntencheck
| 30 dagen omruilgarantie | Levenslang gratis APK | Nationale Autopas | Reinigen binnen- buitenkant |
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Ford-dealer Stern Gorinchem | Tel: 0183 646 000 | onlinesales.ford@stern.nl

Kortingsvouchers via Mijn Stern (1 jaar)
Check voor de voorwaarden en onze volledige voorraad www.stern.nl.
Dit afleverpakket bevat: BOVAG 40-Puntencheck; Wettelijke Garantie (12 maanden garantie)
Je rijdt gemakkelijk, comfortabel en zonder zorgen met deze Ford Kuga. Het is een auto van het bouwjaar
2020. De aandrijving komt voor rekening van een benzinemotor en een handgeschakelde
zesversnellingsbak. Ga samen met je bijrijder lekker zitten in de verwarmbare voorstoelen. Chauffeur en
bijrijder zitten stabiel in de scherpe bochten door de sportstoelen. Een mooie eigentijdse optie is de keyless
entry: zonder sleutels gaan alle sloten open zodra je in de buurt bent! In deze auto profiteer jij onder
andere ook van: 18 inch lichtmetalen velgen, aluminium pedalen, zwarte dakrails, donker getint glas
achter, zwarte hemelbekleding, led-achterlichten, lendensteun, magnetic, robijnrode met witte platinum
metallic lak, elektrisch bedienbare ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels en halogeen koplampen met
led-dagrijverlichting.
De kortste weg, de zuinigste weg, de snelste weg... elke weg is te vinden met het 8 inch navigatiesysteem.
Dual zone automatische airconditioning verwarmt of koelt het interieur met een druk op de knop. De
automatisch inschakelbare verlichting en regensensor zorgen dat onderweg automatisch de verlichting en
de ruitenwissers worden ingeschakeld. Daarmee nemen ze je veel werk uit handen. De cruise control
smeekt haast om een lange, lege weg. Even instellen en zoeven maar! Deze auto is voorzien van lederen
versnellingspook, lederen sportstuur, automatisch dimmende binnenspiegel en bagage afdekhoes.
In de Ford Kuga heeft jouw veiligheid en die van jouw omgeving prioriteit. Kan gebeuren: onbewust
opschuiven naar de andere baan. Dan geeft de lane assist meteen een seintje.
Lijkt deze Ford je wat? Neem dan nu contact op voor een afspraak of een proefrit!
Het Stern Occasion Servicepakket Budget bevat: 12 maanden wettelijke garantie | BOVAG 40-puntencheck
| 30 dagen omruilgarantie | Levenslang gratis APK | Nationale Autopas | Reinigen binnen- buitenkant |
Kortingsvouchers via Mijn Stern (1 jaar)
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 0183 646000,
gorinchem.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 Gorinchem
Newtonweg 20
4207 HK Gorinchem
Tel: 0183 646 000
E-mail: onlinesales.ford@stern.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Ford-dealer Stern Gorinchem | Tel: 0183 646 000 | onlinesales.ford@stern.nl

