Ford Puma 1.0i Ecoboost Hybrid 125pk Titanium
2022 - Hybride - Handgeschakeld

€ 26.795,Autogegevens
Merk, model:

Ford Puma

Uitvoering:

1.0i Ecoboost Hybrid 1...

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Hybride

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.280 kg

Motor:

998 cc, 125 pk (92 kW)

Kleur:

Blazer Blue (Blauw)

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

Stof

Garantie:

Fabrieksgarantie

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

Bijzonderheden
Laat je niets wijsmaken, deze Ford Puma biedt alles wat jij van een auto verlangt. Het gaat hier om een
nieuwe auto, hij is nu direct leverbaar. Dankzij zijn verbrandingsmotor en de elektromotor is het
brandstofverbruik van deze auto laag in zijn klasse. In deze sportstoelen voel je je één met je auto.
Met de routebegeleiding van het navigatiesysteem kun je je volledig op het verkeer concentreren. Het
maakt niet uit hoe warm het buiten is, want met de airconditioning bepaal jij zelf de binnentemperatuur.
Parkeersensoren ondersteunen je tijdens het in- en uitparkeren.
Wordt dit jouw nieuwe auto?
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.
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Ford-dealer Stern Naaldwijk | Tel: 0174 636 444 | onlinesales.ford@stern.nl

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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