Ford Kuga 1.5 EcoBoost ST Line
07/2019 - Benzine - Handgeschakeld

€ 24.700,Autogegevens
Merk, model:

Ford Kuga

Uitvoering:

1.5 EcoBoost ST Line

Kenteken:

N-952-DS

Kilometerstand: 77.304 km
Bouwjaar:

07/2019

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.530 kg

Motor:

1.498 cc, 150 pk (110 kW)

Kleur:

Frozen White (Wit)

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

Half leder/alcantara

100%
Onderhouden:

Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening,
Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen,
Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 240 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 60 liter
Acceleratie (0-100): 9,7 s
Topsnelheid: 195 km/u
Milieu
Energielabel: E
Onderhoud, historie en staat
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Alewijn Ott B.V. | Tel: 072 541 1230 | verkoop@alewijnott.nl

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 208 - 236 per kwartaal
Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
In het moderne verkeer hebt u achter het stuur van de Ford Kuga 1.5 ST-line altijd de controle. Deze auto
uit 2019 heeft 77.304 kilometer op de teller staan. Hij heeft een 1.5 benzinemotor en een handgeschakelde
zesversnellingsbak. Met keyless entry stapt u in zonder dat u de sleutel uit uw jas of tas hoeft te halen.
Xenonverlichting staat borg voor helderwit licht en een krachtige lichtbundel. Ook 19 inch lichtmetalen
velgen, sportonderstel, aluminium dakrailing, donker getint glas achter, zwarte hemelbekleding,
led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare
buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank horen tot de voorzieningen op
deze auto.
Een subliem geluidsspectrum wordt onder alle omstandigheden geleverd door het high performance
audiosysteem. Bij de zeer complete uitrusting van dit audiosysteem horen ook: full map navigatiesysteem,
DAB ontvangst, multifunctioneel sportstuur, dashboard met spraakbediening, usb-aansluiting, WIFI-hotspot
en achteruitrijcamera. Natuurlijk is er ook automatische airconditioning aanwezig. Achter het stuur van
deze Ford bent u niet alleen. De auto kijkt als het ware met u mee tijdens de rit. De regensensor schakelt
de ruitenwissers in als het nodig is en de automatisch inschakelbare verlichting doet de lichten voor u aan.
Ook fijn als u op de voorgeschreven snelheid wilt blijven: de cruise control. Met lederen versnellingspook,
verstelbaar stuur, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer, isofix-aansluiting, centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening en bagage afdekhoes is deze auto helemaal compleet.
De Ford Kuga 1.5 EcoBoost is uw trouwe partner onderweg, want hij houdt continu voor u de situatie op en
om de weg in de gaten. Volautomatische veiligheidssystemen kunnen daarbij ingrijpen om u voor
gevaarlijke situaties te behoeden. De Brake Assist geeft een maximale boost aan het remsysteem in een
noodsituatie. Zo verkort u de remweg en verkleint u de kans op ongelukken.
Natuurlijk wordt deze auto geleverd met Bovag Garantie. Een proefrit maken met deze Ford Kuga 1.5
EcoBoost? Natuurlijk! Bel even voor een afspraak!
= Bedrijfsinformatie =
Sinds de oprichting in 1974 is Autobedrijf Alewijn Ott uitgegroeid tot één van de grotere aanbieders van
kwaliteitsoccasions. De strenge selectie bij inkoop en de kwaliteitscontrole maken dat je deze kostbare
aankoop veilig en met een goed gevoel kunt doen. En omdat we in vrijwel elk segment auto's hebben, kun
je je hele leven bij ons terecht. Voor een goede verzekering, heldere financiering of leasing van je nieuwe
trots helpen we je graag op weg, je kunt ons elke dag van de week bereiken.
Hoewel we enorm ons best doen zijn foutjes in de advertentie niet altijd uit te sluiten. Controleer daarom
alles wat je belangrijk vindt vóór je de auto koopt.
Doordeweeks open van 10:00 tot 17:00, zaterdag van 09:30 tot 17:00 en houd voor (COVID)
uitzonderingen de info op Google aan.

Aanbieder
Autobedrijf Alewijn Ott B.V.
Koraalstraat 4
1812 RK Alkmaar
Tel: 072 541 1230
E-mail: verkoop@alewijnott.nl
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Alewijn Ott B.V. | Tel: 072 541 1230 | verkoop@alewijnott.nl

