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Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Sport !! IN PRIJS
VERLAAGD!!125PK/Navigatie/Stoelverwarming/zeer
complete auto (XS-472-J)
Bouwjaar
Km. stand
Brandstof
Carrosserie
Kleur
Gewicht
Motor
Transmissie
APK
Wegenbelasting
1e eigenaar
achterbank in delen neerklapbaar
Achterspoiler
Airbag passagier
Airbag(s) knie
airco (automatisch)
Anti Blokkeer Systeem
audio installatie
autotelefoon voorbereiding
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Boordcomputer
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
centrale deurvergrendeling
Cruise control
Dimlichten automatisch
Elektrische ramen voor
Halogeen mistlampen
incl boekjes
koplampen in hoogte verstelbaar
Leder/stof bekleding + stoelverwarming
lederen stuurwiel en versnellingspook
metaalkleur
Navigatie-systeem
Park Distance Control
Regensensor
Sportstoelen
Startblokkering
Stuurbekrachtiging
verstelbare stuurkolom
voorstoelen in hoogte verstelbaar
warmtewerende voorruit
dealer onderhouden

ABS
Achterbank in delen neerklapbaar
Afstandsbediening voor centrale
deurvergrendeling
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) side voor
Airco automatisch
APK
audio-navigatiesysteem
autotelefoonvoorbereiding met
Bluetooth
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
buitenspiegels van binnenuit verstelbaar
buitentemperatuurmeter
Centrale deurvergrendeling
dealer onderhouden
Electronic Brake Distribution
ESP
handgeschakeld
keyless entry
LED dagrijverlichting
lederen stuurwiel
lederen versnellingspook
Metallic lak
nieuwstaat
Parkeersensor achter
ruitenwisser achter
start/stop systeem
stoffen bekleding
stuurwiel multifunctioneel
Verwarmde voorruit
voorstoelen verwarmd
zeer mooie en technisch goed
onderhouden auto
1e eigenaar

2013-03
153.291 km
Benzine (4.3)
Hatchback (3 deurs)
Zwart
0 kg
3 cyl. 1.0 (92kW / 126pk)
Handmatig
Ja, bij aflevering
€ 95,00 - € 106,00 / € 380,00 - € 424
Accident Avoidance System
achterklep met ruit
Airbag bestuurder
Airbag(s) hoofd voor
Airco
Anti Blokkeer Systeem
Automatisch dimmende binnenspiegel
Autotelefoonvoorbereiding met
Bluetooth
Binnenspiegel automatisch dimmend
buitenspiegels elektrisch verstel- en
verwarmbaar
buitenspiegels verwarmbaar
bumpers en spiegels in car.kleur
centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
derde remlicht
Electronic Stability Program
Extra getint glas
Hill hold-functie
Keyless entry
LED dagrijverlichting
Lederen stuurwiel
Lichtmetalen velgen 17"
Multimedia-voorbereiding
onderhoudsboekjes aanwezig
Radio-CD/MP3 speler
Sportonderstel
Start/stop systeem
stuur verstelbaar
variable interval ruitenwisser
Verwarmde voorstoelen
Voorstoelen verwarmd
onderhoudsboekjes aanwezig
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Prijs € 8.250,-

Marge

