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Ford Focus
1.0 EcoBoost Edition
Bouwjaar:

2014 (30 september 2014)

Massa:

1.176 kg

Max trekgewicht:

1.000 kg

Tellerstand:

56.793 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

5-XPD-31

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

101 PK

€ 11.495,Exterieur
Lichtmetalen velgen 16"

Parkeersensor voor en achter

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Elektronische remkrachtverdeling

Parkeersensor achter

Parkeersensor achter

Infotainment
Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Navigatiesysteem full map

Navigatiesysteem full map

Multimedia-voorbereiding

Multimedia-voorbereiding

Radio cd speler

Spraakbediening

Spraakbediening

Interieur
Cruise control

Airco

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Boordcomputer

Elektrische ramen voor

Lederen stuurwiel

Stuur verstelbaar

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Bandenspanningscontrolesysteem

Elektronisch Stabiliteits Programma

Overige
Technologie-pakket

Nette en compleet uitgevoerde Ford Focus Edition met een lage km stand van 56793 .
De Ford Focus die wordt aangedreven door de zuinige en vlotte 1.0 Ecoboost benzinemotor gekoppeld aan een prettig schakelende
versnellingsbak met vijf verzetten.
Dit exemplaar is op 22 september 2014 nieuw uitgeleverd en door de jaren heen netjes onderhouden en nieuw geleverd door Ford Dealer Joosse
Vlissingen.
Het laatste onderhoud is uitgevoerd bij 46491 kilometer. De APK keuring is nog geldig tot en met 18 mei 2023.
De originele boordmap is aanwezig inclusief onderhoudsboekje.
Verder is deze complete Focus voorzien van een navigatiesysteem met bluetooth autotelefoon, cruise control, elektrisch bedienbare ramen en
buitenspiegels, parkeersensoren aan de achterzijde, airconditioning, 16 inch lichtmetalen velgen enz..
Hiermee bieden wij de Ford rijklaar aan inclusief zes maanden garantie en twee sleutels waarvan een op afstandbediening.
Als u al weet dat dit de auto is die u wilt hebben, dan hoeft u niet langer te wachten.
U kunt nu al besluiten om deze Ford Focus Edition met Km stand 56793 te kopen.
Wij reserveren de auto dan voor u en nemen zo snel mogelijk contact met u op.

