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FORD FOCUS WAGON 1.0 LEASE EDITION AIRCO NAVI LMV TREKHAAK
PDC CRUISE
Bouwjaar

11-04-2018

Kleur

wit

Brandstof

Benzine

Transmissie

Handgeschakeld

Km. stand

126.949

Vermogen

126 PK

Cilinderinhoud

999 CC

Gewicht

1216 KG

Max. trekgewicht

1200 KG

Prijs

€ 12.400,-

OPMERKINGEN
U rijdt gemakkelijk, comfortabel en zonder zorgen met deze Ford Focus Wagon. Hij heeft een benzinemotor en een
handgeschakelde zesversnellingsbak. Natuurlijk behoren 16 inch lichtmetalen velgen, elektrisch bedienbare ramen achter en
elektrisch inklapbare buitenspiegels ook tot de uitrusting van deze complete auto.
Slimme spraakbesturing herkent gesproken opdrachten en voert ze uit. Het full map navigatiesysteem zorgt ervoor dat u altijd de
juiste en snelste route vindt. In deze auto kiest u zelf uw ideale temperatuur dankzij de airconditioning. Boem is ho? Niet bij deze
Ford Focus Wagon. De piepjes van de parkeersensoren waarschuwen u op tijd voor obstakels. Zuinig zoeven, dat kan deze auto
dankzij de aanwezige cruise control. Deze auto is voorzien van verstelbaar stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling
met afstandsbediening.
In deze auto zijn verschillende technologieën aanwezig die voor u het verkeer en de omgeving in de gaten houden en die
desnoods ook kunnen remmen of bijsturen.
Bij een goede occasion als deze hoort natuurlijk ook een tellerrapport van Nationale Autopas. Om deze auto echt te ervaren,
moet u beslist een proefrit maken. Mail ons nu of bel ons, dan maken we snel een afspraak.

EXTERIEUR
Lichtmetalen velgen 16", Parkeersensor achter, Trekhaak, Afdekhoes, Buitenspiegels elektrisch inklapbaar, Buitenspiegels
elektrisch verstelbaar, Buitenspiegels in carrosseriekleur, Buitenspiegels verwarmbaar, Bumpers in carrosseriekleur, Centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening, Elektronische remkrachtverdeling, Kleur wit, mistlampen voor
INFOTAINMENT
Multimedia-voorbereiding, Navigatiesysteem full map, Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth, Radio cd speler,
Spraakbediening
INTERIEUR
Airco, Cruise control, 12Volt aansluiting, Armsteun voor, Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, Boordcomputer, Elektrische
ramen achter, Elektrische ramen voor, Hoofdsteunen achter, Lederen stuurwiel en versnellingspook, Stuur verstelbaar
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MILIEU

Start/stop systeem
VEILIGHEID
Isofix bevestiging voor kinderzitjes, Airbag(s) hoofd achter, Airbag(s) hoofd voor, Airbag(s) side voor, Airbag bestuurder, Airbag
passagier, Alarm klasse 1(startblokkering), Anti Blokkeer Systeem, Bandenspanningscontrolesysteem, Derde remlicht,
Elektronisch Stabiliteits Programma, Hill hold functie
OVERIGE
Apple Carplay/Android Auto

