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Ford Focus 2.0-16V Rally Edition ZEER MOOIE EN
GOED ONDERHOUDEN AUTO (70-TR-DP)
Bouwjaar
Km. stand
Brandstof
Carrosserie
Kleur
Gewicht
Motor
Transmissie
APK
Wegenbelasting
ABS
achterbank in delen neerklapbaar.
Airbag bestuurder
Airbag(s) hoofd voor
airbags B STYL
airco
Anti Blokkeer Systeem
audio installatie
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Boordcomputer
buitenspiegels van binnenuit verstelbaar
CENTRAALPORTIER
VERGRENDELING
centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
dealer onderhouden
Electronic Brake Distribution
extra getint glas
hoofd airbag(s) achter
hoofdsteunen voor en achter
ISOFIX
Lederen stuurwiel
Lichtmetalen velgen 17"
MISTLAMPEN VOOR
nieuwstaat
radio CD speler
signaal vergeten verlichting
Sportstoelen
stuur verstelbaar
TREKHAAK
VASTE RIJKLAAR PRIJS.
verstralers
zeer mooie en technisch goed
onderhouden auto
zij airbags

ACHTER SPOILER/
Achterspoiler
Airbag passagier
Airbag(s) side voor
airbags C STYL
aluminium interieur afwerking
Anti Blokkeer Systeem
bagagedek
Binnenspiegel automatisch dimmend
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
centrale deurvergrendeling
cruise control
deelbare achterbank
Elektrische ramen voor
Halogeen mistlampen
hoofd airbag(s) voor
incl boekjes
Isofix.
lederen versnellingspook
metaalkleur
N.A.P. vaste rijklaar prijs
onderhoudsboekjes aanwezig
Regensensor
Sportonderstel
Startblokkering
Stuurbekrachtiging
variable interval ruitenwisser
vaste rijkllar prijs
Verwarmde voorruit
zeer nette auto
onderhoudsboekjes aanwezig

2007-01
133.826 km
Benzine (7.1)
Hatchback (5 deurs)
Blauw
1.227 kg
4 cyl. 2.0 (107kW / 147pk)
Handmatig 5 versnellingen
Ja (22-01-2023)
€ 142.00 - € 160.00 / € 568.00 - € 64
achterbank in delen neerklapbaar
afst. bed. voor centr. deurvergr.
Airbag(s) hoofd achter
airbags A STYL
Airco
antenne
APK
bestuurdersairbag
boekjes aanwezig
buitenspiegels in carrosseriekleur
bumpers en spiegels in car.kleur
Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
Cruise control
Dimlichten automatisch
Elektronische remkrachtverdeling
handgeschakeld
hoofdsteunen voor
Inruil mogelijk
lederen stuurwiel
LICHTMETALEN VELGEN
Metallic lak
nationale autopas
passagiersairbag
ruitenwisser achter
Sportstoelen
stoffen bekleding
STUURBEKRACHTIGING
Vaste rijklaar prijs
verstelbare (in hoogte) best. stoel en
stuurwiel
zeer mooie en complete limousine
zij airbag(s) voor
dealer onderhouden
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Prijs € 3.995,-

Marge

