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Ford Fiesta
1.0 100 Pk EcoBoost
Bouwjaar:

2019 (6 september 2019)

Massa:

1.064 kg

Max trekgewicht:

1.000 kg

Tellerstand:

21.860 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

J715JT

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

101 PK

€ 13.950,Exterieur
Parkeersensor voor en achter

Achterspoiler

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

Buitenspiegels in carrosseriekleur

Buitenspiegels verwarmbaar

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dimlichten automatisch

Getint glas

Handgrepen in carrosseriekleur

LED achterlichten

Metaalkleur

Mistlampen voor

Parkeer assistent

Infotainment
Navigatiesysteem

Originele Audio

Bluetooth systeem

Multimedia-voorbereiding

Radio

USB Aansluiting

Interieur
Airco

Achterbank in delen neerklapbaar

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Boordcomputer

Elektrische ramen voor

Hoofdsteunen achter

Hoogte Verstelling Stoel

Multifunctioneel stuurwiel

Regensensor

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Isoﬁx

Lane Assist

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Bandenspanningscontrolesysteem

Brake Assist System

Derde remlicht

ESP

Hill hold functie

Isoﬁx bevestiging voor kinderzitjes

Deze complete en zuinige Ford Fiesta is keurig onderhouden. De laatste onderhoudsservice is uitgevoerd op kilometerstand 21.660. De APK is
geldig tot en met 06-09-2023. Hiermee bieden wij deze Ford Fiesta rijklaar aan inclusief fabrieksgarantie tot en met 06-09-2021. Een grote
achterklep geeft toegang tot de riante bagageruimte. Het interieur biedt volop ruimte voor u en uw gezin en de pittige motor staat garant voor
uitstekende prestaties. De motor is zuinig maar pittig, en maakt een vlotte rijstijl mogelijk. Natuurlijk behoren getint glas, led-achterlichten,
metallic lak, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch inklapbare buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank ook tot de uitrusting van
deze complete auto. Laat u onderweg niet aﬂeiden, de bediening van het orginele audio installatiesysteem en ook het navigatiesysteem gaat met
knoppen op het stuur. Uw eigen muziek afspelen via de autoradio gaat heel gemakkelijk met de usb-aansluiting. In een auto als deze mag u ook
airconditioning verwachten. Natuurlijk is een complete auto als deze ook voorzien van sensoren die de omgeving in de gaten houden. Deze Ford
heeft niet alleen een automatisch inschakelbare verlichting aan boord, maar ook een regensensor en natuurlijk zijn er ook parkeersensoren voor
en achter. Wat u ook in deze auto kunt vinden zijn verstelbaar stuur, boordcomputer, isoﬁx-aansluiting en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening. Geavanceerde technische systemen houden tijdens elke rit het verkeer in de gaten en reageren op potentieel gevaarlijke
situaties. Een kortere remweg verkleint de kans op een aanrijding. Brake assist helpt actief mee tijdens een noodstop. Wegrijden op een helling is
kinderspel met hill hold control. Deze functie houdt de handrem automatisch vast op een steile ondergrond. Wanneer u per ongeluk over de
wegmarkering rijdt, geeft lane assist een waarschuwingssignaal.

