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Ford Fiesta
1.0 Style
Bouwjaar:

2014 (20 juni 2014)

Massa:

955 kg

Max trekgewicht:

650 kg

Tellerstand:

138.479 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

2XBB99

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

67 PK

€ 7.945,Exterieur
Trekhaak

Afst. bed. voor centr. deurvergr.

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Buitenspiegels in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling

Elektronische remkrachtverdeling

Infotainment
Multimedia-voorbereiding

Radio-cd/mp3 speler

Interieur
Achterbank in delen neerklapbaar

Airco

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Elektrische ramen voor

Stuurbekrachtiging

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) knie

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Bandenspanningscontrolesysteem

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hill hold functie

Vlotte en sportieve Ford Fiesta in de kleur zilver grijs metallic van bouwjaar 2014 welke afkomstig is van de tweede eigenaar en door inruil
verkregen.
Het betreft een complete Ford Fiesta 1.0 Style uitvoering in de vijf deurs variant en voorzien van de zuinige 60pk sterke 1.25 Ford motor.
De Fiesta is nieuw geleverd door Ford dealer Auto Fischer BV Enschede.
Laaste onderhoud op 18 mei 2021 bij 128227 km bij auto bedrijf Bakker Ulrum .
Bij aﬂevering wordt de auto voorzien van een onderhoudsservice.
De APK keuring is geldig tot en met 29 mei 2023
De Fiesta is o.a. voorzien van: airconditioning, originele audio met aux aansluiting en stuurwiel bediening, elektrische ramen, elektrische spiegels,
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, airbag voor bestuurder en passagier,
antiblokkeersysteem ABS, trekhaak aanwezig enz… Onderhoudshistorie,
De Ford wordt geleverd inclusief 6 maanden landelijke garantie. en 2 sleutels aanwezig.
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 Fiesta 1.0 Style te kopen.
Wij reserveren de auto dan voor u en nemen zo snel mogelijk contact met u op.

