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Ford Mondeo
Wagon 1.6 TDCi Titanium
Bouwjaar:

2015 (8 juni 2015)

Massa:

1.415 kg

Max trekgewicht:

400 kg

Tellerstand:

142.453 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Stationwagon

Brandstof:

Diesel

Kenteken:

GJ309P

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

116 PK

€ 12.940,Exterieur
Trekhaak

Verwarmde voorruit

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Chroom delen exterieur

Dimlichten automatisch

Elektrisch bedienbare achterklep

Keyless entry

Koplampen adaptief

LED achterlichten

LED dagrijverlichting

LED koplampen

Lichtmetalen velgen 16"

Metaalkleur

Sportonderstel

Xenon verlichting

Infotainment
Multimedia-voorbereiding

Radio-cd/mp3 speler

Interieur
Achterbank in delen neerklapbaar

Airco (automatisch)

Armsteun voor

Binnenspiegel automatisch dimmend

Cruise control

Elektrische ramen voor en achter

Lendesteunen (verstelbaar)

Regensensor

Sportstoelen

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

Brake Assist System

Hill hold functie

Rijstrooksensor

Verkeersbord detectie

Overige
X-pack

Anti doorSlip Regeling

Elektronische remkrachtverdeling

Elektronisch Stabiliteits Programma

grootlichtassistent

Lederen sportstuur

mistlampen voor

U rijdt gemakkelijk, comfortabel en zonder zorgen met deze Ford Mondeo Wagon. Het is een auto van het bouwjaar 2015, hij heeft 142.453
kilometer op de teller staan. Onder de motorkap ligt een zuinige viercilinder motor. De sportstoelen zien er niet alleen prachtig uit, maar zijn ook
functioneel, zoals u kilometer na kilometer zult merken. De uitmonstering van deze auto wordt gecompleteerd door onder meer 16 inch
lichtmetalen velgen, sportonderstel, skifoedraal, elektrisch verstelbare stuurkolom, led-achterlichten, verstelbare lendesteunen, 2-laags metallic
lak, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting, in delen neerklapbare achterbank en armsteun voorin.
Tot de standaard uitrusting van deze auto hoort ook automatische airconditioning. De automatisch inschakelbare verlichting en regen- en
lichtsensor zorgen dat onderweg automatisch de verlichting en de ruitenwissers worden ingeschakeld. Daarmee nemen ze u veel werk uit handen.
Er is ook cruise control aan boord, om met een constant tempo ontspannen en zuinig te rijden. De uitrusting van deze auto is met lederen
sportstuur, hiﬁ-luidsprekers, automatisch dimmende binnenspiegel en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening behoorlijk compleet.
De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Ford Mondeo Wagon samen. Bij de veiligheidssystemen van deze auto hoort ook de
verkeersbord-detectie. Die leest tijdens het rijden als het ware met u mee en attendeert u op de signiﬁcante verkeersborden langs en boven de
weg. Brake assist is uw redder in een noodsituatie. Bij een dreigend ongeval zorgt het systeem ervoor dat u sneller stilstaat. Hill hold control
voorkomt dat de auto achteruit rolt op een helling. Het systeem werkt als een automatische handrem die in- en uitschakelt als u dat wenst.
Bij een goede occasion als deze hoort natuurlijk ook een tellerrapport van Nationale Autopas. Hebben we u nieuwsgierig gemaakt? Bel of mail ons
nu voor een proefrit.

