Ford Transit Courier 1.5 TDCI
Trend,Navigatie,Achteruitrij camera,Climate
control,Parkeersensoren
08/2018 - Diesel - Handgeschakeld

€ 12.950,- excl. BTW
Autogegevens
Merk, model:

Ford Transit Courier

Uitvoering:

1.5 TDCI Trend,Navigat...

Kenteken:

V-546-RS

Kilometerstand: 46.684 km
Bouwjaar:

08/2018

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

onbekend

Brandstof:

Diesel

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.234 kg

Motor:

1.499 cc, 75 pk (55 kW)

Kleur:

Overig

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

onbekend

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airconditioning, Audiosysteem, Automatic climate control, Boordcomputer,
Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Elektrisch bedienbare
ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor,
Stuurbekrachtiging, Tussenschot

Bijzonderheden
Zeer nette dealer onderhouden Ford Transit Courier 1.5 TDCI van 1ste eigenaar.
Deze auto heeft o.a. Navigatie, Climate control, Achteruit rij camera, Parkeersensoren voor en achter, Electr.ramen en spiegels, Centr.deurvergrendeling opafstand, Bluetooth telefoonvoorbereiding, Radio met USB aansluiting, Regensensor,
Leder stuurwiel, Zijdeur met ruit, Tussenschot met ruit, Achterdeuren met ruiten,
Dimlichten automatisch en In hoogte verstelbare bestuurdersstoel en stuur.
Ford, Go Further. Vooruitgang op wielen. In alle opzichten. De aandrijving van deze Ford wordt verzorgd
door een viercilinder motor en een handgeschakelde versnellingsbak. De schuifdeur voor de passagiers
neemt veel minder ruimte in bij het opengaan; prettig als u wat krapper moet parkeren. Natuurlijk behoren
verstelbare lendensteunen, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen voor en elektrisch bedienbare en
verwarmde buitenspiegels ook tot de uitrusting van deze complete auto.

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf van Burken | Tel: 0318 571 719 | verkoop@vanburken.nl

Het perfecte audiosysteem is één. Maar het eigen navigatiesysteem en de achteruitrijcamera maken deze
auto helemaal af. Climate control verwarmt of koelt het interieur met een druk op de knop. Om de
veiligheid onderweg te verhogen, heeft deze Ford zowel een automatisch inschakelbare verlichting als een
regensensor aan boord, zodat hij zelf de verlichting en de ruitenwissers kan inschakelen. Ook is de auto
voorzien van parkeersensoren voor en achter. Ook verstelbaar stuur, boordcomputer, centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening en bekerhouder zijn aan boord.
Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Als elke meter en elke
seconde telt, wilt u dat het remsysteem maximaal presteert. Met de Brake Assist bent u daar zeker van.
Meer weten? Onze verkoper maakt graag een afspraak om u alles te laten zien!

Aanbieder
Autobedrijf van Burken
Dorpsstraat 114
3927 BG Renswoude
Tel: 0318 571 719
E-mail: verkoop@vanburken.nl
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