Ford Focus wagon 2.0 st || recaro sportstoelen || cruise cont

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.

Aangeboden door

autoVLIETMAN
Scottweg 1-12
4462 GS
verkoop@autovlietman.nl
0113-215415

Merk

Ford

Model

Focus

Uitvoering

wagon 2.0 st || recaro sportstoelen || cruise
cont

Prijs

€ 25.950

Bouwjaar

11-2016

Carrosserie

Stationwagen

Brandstof

Benzine

Kleur

Wit

Kenteken

--

Kilometerstand

78.600 km

Transmissie

Handgeschakeld

Motorinhoud

1.999

Vermogen

252 kW

Gewicht

1.361 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:
Een sportieve Ford Focus Wagon ST met de 251 pk sterke benzine motor.
Voorzien van verwarmde Recaro sportstoelen, cruise control, DAB+ en
een achteruitrijcamera.
Optioneel aan te schaffen, set winterbanden op originele velgen € 695,Bouwjaar 2016
Kilometerstand 78.600
Opties o.a.
- 19 inch lichtmetalen velgen
- Extra getinte ruiten
- Parkeersensoren
- Achteruitrijcamera
- Bi xenon koplampen met koplampsproeiers
- RVS uitlaat
- Eibach verlaging
- Half leder Recaro sport interieur
- Elektrische ramen voor + achter
- Elektrische buitenspiegels
- Lichtsensor
- Multifunctioneel stuurwiel
- Cruise control
- Audio installatie met DAB+
- Navigatie systeem
- Bluetooth carkit
- Gescheiden climate control
- Verwarmde stoelen
- Verwarmd stuurwiel
Kortom volop sportiviteit in deze Ford.
Ik nodig u graag uit voor een bezichtiging en proefrit.
AutoVlietman
Meer informatie
Transmissie: 6 versnellingen, Handgeschakeld
Modelreeks: jan 2016 - mei 2018
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Koppel: 360 Nm
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.

Tankinhoud: 55 liter
Acceleratie (0-100): 6,7 s
Topsnelheid: 248 km/u
Energielabel: F
Aantal sleutels: 2
Garantie: 1 maand
Motorrijtuigenbelasting: € 183 - 205 per kwartaal

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.

Opties:
Comfort & interieur
Airconditioning
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Centrale deurvergrendeling afstandbediend
Climate control
Cruise Control
Elektrisch bedienbare ramen voor en achter
Elektrisch bedienbare buitenspiegels
Elektrisch bedienbare voorstoelen
In hoogte verstelbaar stuur
Lederen stuurwiel
Navigatiesysteem
Radio/CD speler
Sportstoelen
Stoelverwarming bestuurder
Stoelverwarming voor
Exterieur
Buitenspiegels in carroseriekleur
Dakrails
Getint glas
Lichtmetalen velgen (18")
Xenon verlichting
Veiligheid
Airbag bestuurder
Airbags voor
Alarmsysteem klasse I
Anti blokkeer systeem
Automatisch dimmende binnenspiegel
Automatische Stabiliteits Controle
Bandenspanningscontrole
Meesturende koplampen
Parkeersensoren
Regensensor
Startonderbreking
Voorruitverwarming
Zij-airbags voor

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,
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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.

Overig
Boordcomputer
Nieuwe APK bij aflevering
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