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Ford Puma EcoBoost Hybrid 125 pk ST-Line X |
Camera | Winter Pack | Adapt. cruise | Half l
02/2021 - Hybride - Handgeschakeld

€ 28.450,-
Autogegevens

Merk, model: Ford Puma

Uitvoering: EcoBoost Hybrid 125 pk...

Kenteken: P-316-VV

Kilometerstand: 27.034 km

Bouwjaar: 02/2021

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Hybride

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.180 kg

Motor: 999 cc, 125 pk (92 kW)

Kleur: Solar Silver (licht gr...

Laksoort: Metallic

Bekleding: Half leder/stof

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: 92 kW (125 PK)
Vermogen elektromotor(en): 9 kW (12 PK)
Vermogen brandstofmotor: 91 kW (124 PK)
Koppel: 210 Nm
Brandstofsoort: Hybride (elektrisch en benzine)
Tankinhoud: 42 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 9,8 s
Topsnelheid: 191 km/u

Milieu
Energielabel: A
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Historie
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 142 - € 160 per kwartaal

Afleverpakketten
Optioneel afleverpakket (€ 595): Afleverpakket: 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.
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck

Deze zeer nette Ford Puma is voorzien van bijna alle opties! De ST-Line X is standaard al zeer compleet
met climate control, cruise control, half lederen bekleding, parkeersensoren en navigatie. Deze auto doet
daar met pakketten nog een schepje bovenop! In het

Driver Assistance Pack.
- Adaptive cruise control
- Parkeersensoren voor
- Parkeercamera
- Automatisch inparkeren en BLIS dodehoek bewaking.

Het geluid van de radio gaat via een Bang&Olufsen audiosysteem met subwoofer en versterker. Op het snel
werkende multimediasysteem kunt u via Apple Carplay of Android Auto ook uw telefoon aansluiten. Zo kunt
u ook navigeren via bijvoorbeeld Google Maps en uw streaming muziekdienst zoals Spotify op het
touchscreen bedienen. U kunt uw telefoon ook draadloos opladen. Verder is met het Winter Pack de
verwarming voor de voorruit, stoelen en stuurwiel! Ideaal voor de koude dagen. De EcoBoost Hybrid motor
maakt gebruik van remenergie om het accelereren zuiniger te maken. Met 125 pk maakt het van de Puma
ook een vlotte auto. Komt u gerust langs voor een uitgebreide proefrit. We zetten de auto graag voor u
klaar.

= Bedrijfsinformatie =

Wilt u uw eigen auto inruilen? Wij zijn doorlopend op zoek naar gebruikte auto's. Neem contact met ons op
via 0594-512400. Wij maken graag voor u een offerte op maat! Daarnaast is het maken van een proefrit
uiteraard ook altijd mogelijk.

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), gratis
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.

*Ook is het mogelijk om deze auto (deels) te financieren. Profiteer nu van een rentepercentage van 7,9%,
vraag naar de voorwaarden en uw mogelijkheden.

Wij doen er alles aan om onze advertenties zo correct en compleet mogelijk weer te geven. Echter druk en
zetfouten zijn voorbehouden.
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Aanbieder
Auto Smidts Tolbert
Oldebertweg 30
9356 AE Tolbert

Tel: 0594 512 400
E-mail: info@smidts.nl


