Ford Kuga 1.5 EcoBoost 150PK 2WD ST-Line X
2021 - 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:

Magnetic (grijs)

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.
Je ziet het al aan de buitenkant en je voelt het zodra je de krachtige motor start, deze sportieve Ford Kuga
is gemaakt om prestaties te leveren. Met zijn benzinemotor en handgeschakelde zesversnellingsbak is dit
een prima auto voor nog vele kilometers. Je blijft ook in de scherpe bochten goed ondersteund door de
fraaie sportstoelen. De uitmonstering van deze auto wordt gecompleteerd door onder meer 17 inch
lichtmetalen velgen, zwarte dakrails, donker getint glas achter, zwarte hemelbekleding, led-achterlichten,
lendensteun, premium metallic lak, elektrisch bedienbare ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels en
halogeen koplampen met led-dagrijverlichting.
Het navigatiesysteem met groot kleurenscherm loodst je snel naar jouw reisdoel. Natuurlijk is er ook dual
zone automatische airconditioning aanwezig. 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. Kilometers rijden met een exacte snelheid? Dan is de cruise
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control je vriend! De uitrusting van deze Ford is met lederen versnellingspook, lederen sportstuur,
automatisch dimmende binnenspiegel en bagage afdekhoes behoorlijk compleet.
De Ford Kuga is jouw trouwe partner onderweg, want hij houdt continu voor jou de situatie op en om de
weg in de gaten. Volautomatische veiligheidssystemen kunnen daarbij ingrijpen om je voor gevaarlijke
situaties te behoeden. Hill hold control voorkomt dat de auto achteruit rolt op een helling. Het systeem
werkt als een automatische handrem die in- en uitschakelt als je dat wenst. Met het
bandenspanningscontrolesysteem weet je altijd zeker dat de banden op de juiste spanning staan.
Vanzelfsprekend leveren wij deze nieuwe auto met volledige fabrieksgarantie. We maken graag een
afspraak met je!
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 010 207 07 07,
rotterdam.noord.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 Rotterdam Alexanderpolder
Koperstraat 15
3067 GL Rotterdam
Tel: 010 207 0707
E-mail: onlinesales.ford@stern.nl
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