Ford Fiesta 1.5 200pk ST-X | Nieuw te bestellen
2022 - Benzine - Handgeschakeld

€ 36.595,Autogegevens
Merk, model:

Ford Fiesta

Uitvoering:

1.5 200pk ST-X | Nieuw...

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1 kg

Motor:

1.498 cc, 200 pk (147 kW)

Kleur:

Mean Green (groen)

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Half leder/alcantara

Garantie:

Fabrieksgarantie

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

Bijzonderheden
Vanaf nu te bestellen: het nieuwe model Ford Fiesta ST-X!
De prijzen die worden gehanteerd in de advertenties zijn de vanaf-prijs van het betreffende model en
uitvoering.
Let op: De foto's waar wij gebruik van hebben gemaakt zijn de persfoto's.
Voor de standaarduitrusting van deze auto verwijzen wij u graag naar de meest actuele prijslijst van Ford
Nederland. De prijslijst is ten allen tijde leidend.
In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat de specificaties op de foto enigszins afwijken van de
werkelijke specificaties. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. De in de offerte of koopovereenkomst
vermelde specificaties zijn altijd leidend.
Dit betreft een standaard fabrieksgarantie van 24 maanden vanaf kentekenregistratiedatum deel 1A.
= 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,
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

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
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