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

€ 41.495,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:

1.498 cc, 150 pk (110 kW)

Kleur:

Zwart

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

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.
Het is een auto die is ontworpen om niet alleen functioneel te zijn, maar om bovendien uitstekende
prestaties neer te zetten. 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. Bij de uitrusting van deze auto horen onder meer 17 inch lichtmetalen velgen, zwarte
dakrails, donker getint glas achter, zwarte hemelbekleding, led-achterlichten, lendensteun, elektrisch
bedienbare ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels en halogeen koplampen met led-dagrijverlichting.
Nooit meer te warm of te koud. De dual zone automatische airconditioning zorgt altijd voor de temperatuur
die jij kiest. De auto neemt je werk uit handen doordat hij zelf veel in de gaten houdt. Een regensensor en
een automatisch inschakelbare verlichting nemen waar wanneer de ruitenwissers en het licht aan moeten.
De cruise control zorgt voor een mooie, gelijkmatige snelheid die je zelf instelt. Dat is relaxt! Je bent in
deze Ford ook voorzien van lederen versnellingspook, lederen sportstuur, automatisch dimmende
binnenspiegel en bagage afdekhoes.
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Ford-dealer Stern Rotterdam Zuid | Tel: 010 492 7777 | onlinesales.ford@stern.nl

Het rijden met deze Ford wordt nog meer ontspannen dankzij de innovatieve technieken die onderweg over
jouw veiligheid waken. Op een helling houdt hill hold control de handrem vast totdat je weer gas geeft. Het
bandenspanningscontrolesysteem waarschuwt bij drukverlies in een van de banden.
Wij kunnen deze mooie Kuga op korte termijn leveren, dus als je wilt kun je er al snel mee rijden. Bel je
ons voor een afspraak?
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 010 492 77 77,
rotterdam.zuid.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 Zuid
Laagjes 4
3076 BJ Rotterdam
Tel: 010 492 7777
E-mail: onlinesales.ford@stern.nl
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Meer informatie en contact: Ford-dealer Stern Rotterdam Zuid | Tel: 010 492 7777 | onlinesales.ford@stern.nl

