Ford Ka+ ka+ trend essential
Aangeboden door

Melse Specialist in FORD & Occasion Outlet
Amundsenweg 31
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info@melseoutlet.nl
0113-268899

Merk

Ford

Model

Ka+

Uitvoering

ka+ trend essential

Prijs

€ 10.900

Bouwjaar

09-2017

Carrosserie

Hatchback 5drs

Brandstof

Benzine

Kleur

Zwart

Kilometerstand

6.565 km

Transmissie

Handgeschakeld

Motorinhoud

1.198

Vermogen

69 kW

Gewicht

955 kg

Disclaimer:
Ondanks de zorg die door ons aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden occasions en de gegevens van nieuwe auto's, merken, types, nieuws etc. besteed wordt,
kunnen wij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van onze site
kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door ons aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Informatie:
Deze Ford Ka+ komt van de eerste Belgische eigenaar ,
onderhoudsgegevens aanwezig .
Transmissie: 5 versnellingen, Handgeschakeld
Modeljaar: 2017
Motorrijtuigenbelasting: € 95 - 106 per kwartaal
Beschikbare afleverpakketten:
Afleverpakket 1 (€ 295): Voor slechts € 295,-- wordt de auto
gecontroleerd aan de hand van een checklist. Eventuele
gebreken worden in orde gemaakt. De checklist ontvangt u bij
aflevering en wordt met u doorgenomen. Bovendien wordt de
auto voorzien van een nieuwe APK-keuring. De auto krijgt een
volledige poetsbeurt en heeft bij aflevering brandstof tussen 1/4
en 1/2 tank.
GARANTIE/ONDERHOUDSPAKKET (€ 695): Voor € 695,-- krijgt de
auto een volledige onderhoudsbeurt volgens het
fabrieksonderhoudsschema en wordt APK-gekeurd. Bovendien
krijgt u 6 maanden BOVAG- garantie, een volledige poetsbeurt
en brandstof tussen 1/4 en 1/2 tank.
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kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door ons aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Opties:
Comfort & interieur
Achterbank neerklapbaar (ongelijke delen)
Airconditioning
Centrale deurvergrendeling afstandbediend
Elektrisch bedienbare buitenspiegels
Radio voorbereiding
Exterieur
Bumpers in carrosseriekleur
Mistlampen voor
Veiligheid
Airbag bestuurder
Airbags voor
Automatische Stabiliteits Controle
Hoofdsteunen achter
Stuurbekrachtiging
Traction control
Overig
Boordcomputer

Disclaimer:
Ondanks de zorg die door ons aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden occasions en de gegevens van nieuwe auto's, merken, types, nieuws etc. besteed wordt,
kunnen wij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van onze site
kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door ons aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

