Ford Focus 1.6 TDCI ECOnetic Lease Titanium 2013

Deze auto wordt geleverd met een nieuwe APK, technische voorinspectie en controle van vloeistoffen

Kenteken

28ZTS9

Merk

Ford

Model

Focus Wagon

een tank brandstof. In deze sportstoelen voel je je &eacute;&eacute;n met je auto. Ook verstelbare

Type

1.6 TDCI ECOnetic Lease Titanium

lendesteunen, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bediende ramen, elektrisch verstelde en

Carrosserie

Stationwagon

Aantal deuren

5

Kilometerstand

203373

alleen gericht op comfort, maar ook op uw veiligheid. Tal van sensoren helpen u om de omgeving in de

Brandstof

Diesel

gaten te houden. De automatisch inschakelbare verlichting zorgt dat automatisch de verlichting wordt

Transmissie

Handgeschakeld

Aantal versnellingen

6

en bandenspanning.Met zijn geweldige prestaties en dynamische uiterlijk laat deze sportieve eyecatcher
het hart van veel autoliefhebbers sneller kloppen. We hebben het hier over een Ford Focus Wagon. De
auto is van het bouwjaar 2013 en is van de eerste eigenaar. Met deze motor haalt u veel kilometers uit

verwarmde buitenspiegels en armsteun voorin horen tot de voorzieningen op deze auto. Het
navigatiesysteem brengt u soepel en vlot naar uw bestemming. In een auto als deze kunt u niet zonder
automatische airconditioning, zodat de temperatuur altijd goed is. Het luxeniveau in deze Ford is niet

ingeschakeld als het donker wordt, wat bijvoorbeeld in tunnels erg handig is. De regensensor zet de
ruitenwissers aan zonder dat u eraan hoeft te denken. En dan zijn er ook nog parkeersensoren achter

Basiskleur

bruin

constant tempo ontspannen en zuinig te rijden. Ook lederen versnellingspook, lederen stuur,

Laksoort

metallic

automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met

Bouwjaar

2013

max. Trekgewicht

300

die u helpen om veilig en schadevrij in te parkeren. Er is ook cruise control aan boord, om met een

afstandsbediening zijn aan boord. In de Ford Focus Wagon heeft uw veiligheid en die van uw omgeving
prioriteit. De hill hold control schakelt zichzelf automatisch in en uit op een helling. Zo rijdt u zelfs op de

Massa

1274

tellerrapport van Nationale Autopas. Als u wilt, kunt u een proefrit maken met deze Ford Focus Wagon.

Aantal cilinders

4

Bel of mail ons nu voor een afspraak.

Cilinder inhoud

1560

Vermogen KW

77

Vermogen PK

105

Onderhoud en aanvullende garantiepakketten bieden wij u graag tegen meerprijs aanWij rekenen

Aantal zitplaatsen

5

&euro; 95,00 afleverkosten, deze kosten zitten al verwerkt in de prijs van de auto. Informeer hiernaar bij

Interieurkleur

Zwart

Bekleding

Stof

NAP label

j

nauwkeurig en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom

Onderhoudsboekjes

ja

niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen

100% onderhouden

Nee

Prijs

€ 5900

steilste wegen soepel weg. De kilometerstand van deze auto klopt, blijkt uit het meegeleverde

Van harte welkom bij Autohuis de Poort! De prijs voor deze auto is inclusief een geldige APK. De auto
wordt op naam overgeschreven en tevens heeft de auto een pre inspectie en vloeistof controle gehad.

de verkoopadviseur.OPENINGSTIJDEN: 9.00 UUR TOT 17:00 uur. Zaterdag 9.00 uur tot 17.00 uur.
Voor informatie , Autohuis de Poort Woudenberg, Europaweg 2, 3931 NJ, telefoonnummer
033-2472791. verkoop@autohuisdepoort.nlAlle moeite is genomen om de informatie op internet zo

be&iuml;nvloeden.
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