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Ford Focus Wagon St-LIneX EcoBoost Hybrid
125pk | 5 jaar garantie | Sync4 | AGR stoel
10/2022 - Hybride - Handgeschakeld

€ 36.900,-
Autogegevens

Merk, model: Ford Focus

Uitvoering: Wagon St-LIneX EcoBoos...

Kenteken: P-295-VZ

Kilometerstand: 7.600 km

Bouwjaar: 10/2022

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Stationwagen

Brandstof: Hybride

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.313 kg

Motor: 999 cc, 125 pk (92 kW)

Kleur: Agateblack (zwart)

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

100%
Onderhouden: Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, 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: 92 kW (125 PK)
Koppel: 170 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 52 liter
Acceleratie (0-100): 10,4 s
Topsnelheid: 198 km/u

Milieu
Energielabel: A

Onderhoud, historie en staat
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100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Aantal eigenaren: 1
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 171 - € 193 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

De sportieve Ford Focus ST-Line-X kenmerkt zich door in kleur gespoten sidekirts en speciale ST-line
bumpers en grille. Rode stiknaden bekleding en zwarte dakhemel. 18" donkere velgen en sportonderstel.
Voorzien van de nieuwste Hybride techniek. Een compacte elektromotor ondersteund de benzine motor.
Tijdens gas los momenten en rem momenten wordt een separate accu opgeladen die de elektromotor weer
aandrijft en zodoende de benzine motor ontlast en zuiniger is.

Deze Ford Focus is tevens voorzien van de opties:
-Winter Pack (stoel, stuur en voorruit verwarming)
-Family Pack (draadloos opladen, USB A & C, middenarmsteun met ski-luik)
-Design pack (ST-Line instaplijsten, Alu pedalen set, rode remklauwen, grote achterklep spoiler)
-Parking pack
-Sync 4 Multimedia systeem
-18-inch Lichtmetalen velgen
-Bang & Olufsen audiosysteem met 9 speakers en 1 subwoofer
-Trekhaak voorbereiding
-Ruimte besparend reservewiel
-Parking pack (Automatisch inparkeerhulp, door edge protectors, achteruitrij camera)
-Privacy glass

UNIEK. Reeds voorzien van het nieuwe digital cockpit en Sync4 Systeem met draadloos Apple Carplay /
Android Auto.

Informeer naar de mogelijkheden bij onze verkoopadviseurs. Maak een afspraak of kom langs in de
showroom. De koffie staat voor u klaar!

*Betreft een rijdende demonstratie auto. Informeer naar beschikbaarheid en huidige km-stand*

Meer informatie
Modeljaar: 2022
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Gecombineerd vermogen: 93 kW (126 PK)
Vermogen elektromotor(en): 9 kW (12 PK)
Vermogen brandstofmotor: 93 kW (126 PK)
Motorrijtuigenbelasting: € 164 - 186 per kwartaal

Aanbieder
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Boerhof Groningen (Smidts Autogroep)
Helsingborgweg 6
9723 HN Groningen

Tel: 050 541 1552
E-mail: info@ford-boerhof.nl


