Ford Kuga 1.5 EcoBoost 150PK 2WD Titanium X
2022 - Benzine - Handgeschakeld

€ 39.995,Autogegevens
Merk, model:

Ford Kuga

Uitvoering:

1.5 EcoBoost 150PK 2WD...

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.464 kg

Motor:

1.496 cc, 150 pk (110 kW)

Kleur:

Solar Silver (zilver)

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Half leder/stof

Garantie:

Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Centrale deurvergrendeling, Cruise Control,
Elektrisch bedienbare buitenspiegels, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem,
Parkeersensor, 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.
Met een auto als deze Ford Kuga kom jij absoluut goed voor de dag. Met zijn benzinemotor en
handgeschakelde zesversnellingsbak is dit een prima auto voor nog vele kilometers. Voor het pittige
uiterlijk én goed gesteund zitten zorgen de sportstoelen. Ook 17 inch lichtmetalen velgen,
led-achterlichten, lendensteun, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen, elektrisch inklapbare
buitenspiegels en halogeen koplampen met led-dagrijverlichting zijn aan boord.
Het navigatiesysteem met groot kleurenscherm brengt je soepel en vlot naar jouw bestemming. Dual zone
automatische airconditioning regelt volautomatisch de temperatuur. Jij kiest de gewenste temperatuur en
het systeem doet de rest. De elektronische systemen in deze Ford helpen jou actief om comfortabeler te
rijden. Een automatisch inschakelbare verlichting en een regensensor houden de omstandigheden
onderweg in de gaten. En bij het parkeren zijn het de parkeersensoren voor en achter die voorkomen dat je
andere voertuigen raakt. Ook op de korte stukken is de cruise control een uitkomst. Kijk maar bij de
benzinepomp! Natuurlijk behoren lederen versnellingspook, lederen stuur, automatisch dimmende
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binnenspiegel en bagage afdekhoes ook tot de uitrusting van deze complete auto.
Deze Ford biedt je niet alleen comfort en rijplezier, maar ook veiligheid. Actieve veiligheidssystemen
houden voor jou de weg in de gaten en reageren op onvoorziene situaties voordat jij dat kunt. Nooit meer
gedoe met de hellingproef. Deze auto heeft hill hold control, een automatische handremfunctie voor steile
wegen. Het bandenspanningscontrolesysteem waarschuwt bij drukverlies in een van de banden.
Hebben we jouw interesse gewekt? Neem contact met ons op, dan vertellen we je ook gelijk welke
financieringsmogelijkheden er zijn.
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 0174 - 63 64 44,
naaldwijk.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 Naaldwijk
Warmoezenierstraat 21
2671 ZP Naaldwijk
Tel: 0174 636 444
E-mail: onlinesales.ford@stern.nl
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