Ford Fiesta 1.25i 82pk 5-deurs

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

Mobiliteitshuis Terneuzen
Handelspoort 5
4538 BN
mobiliteitshuis@live.nl
0115-648540

Merk

Ford

Model

Fiesta

Uitvoering

1.25i 82pk 5-deurs

Prijs

€ 6.900

Bouwjaar

03-2011

Carrosserie

Stationwagen

Brandstof

Benzine

Kleur

Zwart

Kenteken

UN-BE-19

Kilometerstand

75.856 km

Transmissie

Handgeschakeld

Motorinhoud

1.242

Vermogen

82 kW

Garantie

BOVAG Garantie

Informatie:
Nette FiÃ«sta 5-deurs 82pk O.a. voorzien van airco, Radio CD Ford,
elektrische ramen enz.enz. Alle sleutels en boekjes compleet.
Afgeleverd met 3 maanden garantie op motor en versnellingsbak, en
een geldige APK keuring.
Onderhoudsbeurt en nieuwe APK keuring mogelijk voor E 495,- 6
maanden BOVAG garantie mogelijk voor E 950,- extra.
Gebruikt u alstublieft het taxatieformulier op onze eigen website voor
een inruil indicatie. Zie www.mobiliteitshuis.nl/taxatie/
Meer informatie
Transmissie: 5 versnellingen, Handgeschakeld
Garantie: 3 maanden

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.

Opties:
Comfort & interieur
Airconditioning
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Centrale deurvergrendeling afstandbediend
Elektrisch bedienbare ramen voor
Lederen stuurwiel
Radio/CD speler
Warmtewerend glas
Exterieur
Getint glas
Veiligheid
Airbag bestuurder
Airbags voor
Anti blokkeer systeem
Stuurbekrachtiging
Zij-airbags voor
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