Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 125pk Aut ST-Line
2021 - Benzine - Automaat

€ 23.895,Autogegevens
Merk, model:

Ford Fiesta

Uitvoering:

1.0 EcoBoost 125pk Aut...

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.190 kg

Motor:

998 cc, 125 pk (92 kW)

Kleur:

Moondust Silver (zilve...

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Garantie:

Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Audiosysteem, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Cruise
Control, Elektrisch bedienbare buitenspiegels, Lichtmetalen velgen, Sportstoelen

Bijzonderheden
*Dit betreft een nieuw te bestellen auto*
Deze auto is daarom qua kleur en opties geheel naar eigen wens samen te stellen.
De levertijd is 10 tot 12 weken, maar Stern heeft ook een ruime voorraad waaruit je kunt kiezen.
Ontspannen en zorgeloos autorijden, dat doe jij met deze Ford Fiesta. Deze nieuwe auto is nu uit voorraad
leverbaar. Hij heeft een benzinemotor en een automatische transmissie. De sportstoelen geven het
interieur een super strakke look. Ook 17 inch lichtmetalen velgen, sportonderstel, aluminium pedalen,
zwarte hemelbekleding, stoffen bekleding, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen voor met one toch
functie, elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels en halogeen koplampen met dagrijverlichting
zijn aan boord.
Het drukke verkeer eist onderweg al jouw aandacht op. Daarom is het goed dat deze Ford is voorzien van
diverse systemen die je assisteren tijdens de rit. Een automatisch inschakelbare verlichting neemt het waar
als het donker wordt of gaat schemeren, en schakelt dan automatisch de verlichting in. Op dezelfde manier
"ziet" de regensensor de eerste spatjes regen en schakelt dan de ruitenwissers in, en als het harder gaat
regenen zet hij de ruitenwissers ook in een snellere stand. De Ford is standaard voorzien van: lederen
sportstuur, automatisch dimmende binnenspiegel, bestuurders informatiesysteem met kleurendisplay,
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en bekerhouder.
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Ford-dealer Stern Rotterdam Alexanderpolder | Tel: 010 207 0707 | onlinesales.ford@stern.nl

De Ford Fiesta is ook voorzien van ADAS. Deze Advanced Driver Assistence Systems fungeren als extra
ogen en oren: ze houden voor jou de weg in de gaten en grijpen in wanneer dat nodig is. Hill hold control
houdt de handrem vast op een helling. Wegrijden was nog nooit zo gemakkelijk. Met lane assist rij je altijd
binnen de lijnen van jouw rijstrook. Het systeem waarschuwt als je onbedoeld over de wegmarkering rijdt.
Uniek! Dit betreft fabrieksgarantie van 5 jaar of 100.000km vanaf kentekenregistratiedatum deel 1A.
Geldig voor particulier en klein zakelijk.

Aanbieder
Ford-dealer Stern Rotterdam Alexanderpolder
Koperstraat 15
3067 GL Rotterdam
Tel: 010 207 0707
E-mail: onlinesales.ford@stern.nl
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