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Ford Mondeo
2.3-16V 160 Pk Automaat
Bouwjaar:

2007 (9 oktober 2007)

Massa:

1.441 kg

Max trekgewicht:

1.400 kg

Tellerstand:

187.445 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

80XVBK

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

160 PK

€ 5.450,Exterieur
Lichtmetalen velgen 16 inch

Parkeersensor voor en achter

Trekhaak

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Elektronische remkrachtverdeling

Getint glas

Handgrepen in carrosseriekleur

Mistlampen voor

Infotainment
Navigatiesysteem

Bluetooth systeem

Originele Audio

Radio CD/MP3 speler

Interieur
Climate Controle

Cruise control

Airco

Armsteun achter

Armsteunen voor

Boordcomputer

Elektrische ramen voor en achter

Hoofdsteunen achter

Hoogte Verstelling Stoel

Lederen stuurwiel en versnellingspook

Multifunctioneel stuurwiel

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) knie

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

ESP

Isoﬁx bevestiging voor kinderzitjes

Deze ruime en complete Ford Mondeo Automaat is voorzien van de krachtige 2.3 benzinemotor met 160 Pk en is gekoppeld aan een automatische
versnellingsbak. De auto is keurig onderhouden, de laatste onderhoudsservice is recent uitgevoerd op kilometerstand 187.435. De APK is geldig
tot en met 11-03-2022. Hiermee bieden wij deze Mondeo rijklaar aan. Een overzichtelijk dashboard. Eersteklas materialen. Comfortabele stoelen
met optimale ondersteuning voor uw lichaam en benen. Deze Ford Mondeo is gemaakt voor de lange baan. De krachtige motor geeft deze Ford
uitstekende prestaties. Tot de uitrusting van deze Ford behoren ook 16 inch lichtmetalen velgen, navigatiesysteem, getint glas, elektrisch
bediende ramen en elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels. In een auto als deze kunt u niet zonder climate control, zodat de
temperatuur altijd goed is. Inparkeren zonder angst voor schade. De parkeersensoren helpen u om moeiteloos in de kleinste parkeervakken te
manoeuvreren. Nooit te snel, altijd constant: dat is het voordeel van de aanwezige cruise control. Ook verstelbaar stuur, boordcomputer, isoﬁxaansluiting en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening horen tot de voorzieningen op deze auto.

