FORD FOCUS
Type

Stationwagon 5 drs

Kleur

GRIJS Metallic

Transmissie

Handgesch. 6-bak

KM Stand

70671 Km

Bouwjaar

07-2016

Brandstof

Benzine

Motorinhoud

1498 cc

Vermogen

110 Kw

Wegenbelasting

€ 147 p/kw

€ 15.740,00 Incl. BTW

Rijklaarmaakkosten Inclusief

6 maanden BOVAG garantie

Fijn dat u een auto op onze website aan het bekijken bent. Deze auto nodigt u uit om plaats te nemen
achter het sportstuur en onmiddellijk de weg op te gaan. De aandrijving van deze Ford wordt verzorgd
door een viercilinder benzinemotor en een handgeschakelde zesversnellingsbak. Bij de uitrusting van
deze auto horen onder meer 16 inch lichtmetalen velgen, extra getint glas, led-achterlichten, verwarmde
ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels
en led-dagrijverlichting.
Nooit meer te warm of te koud. De automatische airconditioning zorgt altijd voor de temperatuur die u
kiest. De automatisch inschakelbare verlichting en regensensor zorgen dat onderweg automatisch de
verlichting en de ruitenwissers worden ingeschakeld. Er is ook cruise control aan boord, om met een
constant tempo ontspannen en zuinig te rijden. Een uitgerust met een elektrisch inklapbare trekhaak. En
dan is deze auto ook nog eens voorzien van verstelbaar stuur, automatisch dimmende binnenspiegel. De
Ford Focus Wagon is ook voorzien van ADAS. Deze Advanced Driver Assistence Systems fungeren als
extra ogen en oren: ze houden voor u de weg in de gaten en grijpen in wanneer dat nodig is. De hill hold
control schakelt zichzelf automatisch in en uit op een helling. Zo rijdt u zelfs op de steilste wegen soepel
weg. Het bandenspanningscontrolesysteem waakt over de hoeveelheid lucht in de banden.
Neemt u snel contact met ons op voor een afspraak? Is de prijs van deze auto hoger dan 4500 euro, dan
heeft deze BOVAG garantie. Bij Bovag garantie is de prijs inclusief: Bovag afleverbeurt en Bovag
40-puntencheck. Inruil is mogelijk. Voor nog meer zekerheid kiest u voor een onderhoudsbeurt bij
aflevering, zie hiervoor onze pakketten. Vragen of wilt u meer info? Belt u dan met ons op 074-243 25 96.
Audio
Aux aansluiting, Bluetooth carkit, Radio/CD/MP3 speler, USB aansluiting, WiFi

Comfort
Airconditioning, automatisch, Buitentemperatuurmeter, Middenarmsteun, Middenarmsteun achter, Middenarmsteun voor

Exterieur
100% Dealeronderhouden, Achterspoiler in kleur van de carrosserie, APK bij aflevering, Buitenspiegels inklapbaar,
Dealeronderhouden, El. verstelbare spiegels, verwarmd, Lichtmetalen velgen, Lichtmetalen velgen 16 inch, Onderhoudsboekje
aanwezig, Park control voor en achter, Snelheidsbegrenzer, Stuurbekrachtiging, Trekhaak, vast, Warmtewerend getint glas

Interieur
Bekerhouder achter, Bekerhouder voor, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Deelb. achterbank (ongelijke delen), Lederen
stuur, Multifunctioneel stuur, Passagiersstoel hoogte verstelbaar, Rokersvrije auto, Sportstoelen, Sportstuur, Stuurwiel
verticaal en axiaal verstelbaar, Verstelbaar stuur
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Veiligheid
Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airbag, zijdelings voor 2x, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Follow me home
verlichting, Gordijn/hoofd airbags achter, Gordijn/hoofd airbags voor, Mistlampen

Techniek
ABS, Bandenspanningscontrole, Berg assistent, Boordcomputer, Cruise control, Dynamisch Traction control, EBD, Elektrische
ramen achter, Elektrische ramen voor, ESP, Parkeerassistent, Regensensor, Start en Stop styeem, Startonderbreking,
Traction control

Diversen
1500 kg max trekgewicht, Donker getinte ruiten achter, Rechter voorstoel in hoogte verstelbaar, Dubbele iso-fix in achterbank,
Chromepakket, Bluetooth muziek streamen, Automatische dimmende binnenspiegel
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