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Ford B-MAX
1.0 EcoBoost Titanium
Navi/Camera/16Inch
€ 0,-

2016

72.021 KM

Kenmerken
Merk

Ford

Bouwjaar

14-03-2016

Tellerstand

-

Model

B-MAX

Kleur

grijs metallic

Vermogen

101 PK

Type

1.0 EcoBoost
Titanium
Navi/Camera/16Inch

Brandstof

Benzine

Cilinderinhoud

998 CC

Transmissie

Handgeschakeld

Gewicht:

1179 KG

Prijs

€ 0,-

Exterieur
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar, Buitenspiegels elektrisch inklapbaar, Buitenspiegels elektrisch inklapbaar, Buitenspiegels
elektrisch verstelbaar, Buitenspiegels verwarmbaar, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Chroom delen exterieur,
Dimlichten automatisch, Elektronische remkrachtverdeling, LED dagrijverlichting, Lichtmetalen velgen 16", mistlampen voor,
Parkeersensor voor en achter, Parkeersensor voor en achter, Parkeersensor voor en achter, Verwarmde voorruit, Verwarmde
voorruit

Infotainment
Audio installatie, Audio installatie, Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth, DAB ontvanger, DAB ontvanger, Multimediavoorbereiding, Navigatiesysteem, Navigatiesysteem, Navigatiesysteem, Navigatiesysteem full map, Navigatiesysteem full map,
Radio-cd/mp3 speler, Spraakbediening

Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar, Airco (automatisch), Armsteun achter, Armsteun voor, Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar,
Binnenspiegel automatisch dimmend, Boordcomputer, Cruise control, Elektrische ramen voor en achter, Lederen stuurwiel,
Lederen versnellingspook, Lendesteunen (verstelbaar), Regensensor, Stuur verstelbaar

Veiligheid
Achteruitrijcamera, Achteruitrijcamera, Achteruitrijcamera, 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, Autonomous Emergency
Braking, Autonomous Emergency Braking, Bandenspanningscontrolesysteem, Elektronisch Stabiliteits Programma

Overige
Navigatie-pakket, Pack Easy, Technic-pakket, Technologie-pakket

Opmerkingen
Hij is klaar voor nog jaren rijplezier, deze Ford B-Max uit 2016. Er staat 72021 kilometer op de teller. Deze goed onderhouden auto
is van de eerste eigenaar. Hij heeft een benzinemotor en een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Tot de uitrusting behoren ook
16 inch lichtmetalen velgen, verstelbare lendensteunen, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels, leddagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
Met de dab-ontvanger luistert u naar glasheldere digitale radio. Bedient u de auto liever met uw stem? Dan is het goed om te
weten dat spraakbediening aanwezig is. U weet altijd waar u moet zijn, dankzij het met navigatiepakket. Automatische
airconditioning regelt volautomatisch de temperatuur. U kiest de gewenste temperatuur en het systeem doet de rest. Wat een
gemak, die achteruitrijcamera. Alles in beeld zonder capriolen. Het luxeniveau in deze Ford is niet alleen gericht op comfort, maar
ook op uw veiligheid. Tal van sensoren helpen u om de omgeving in de gaten te houden. De automatisch inschakelbare verlichting
zorgt dat automatisch de verlichting wordt ingeschakeld als het donker wordt, wat bijvoorbeeld in tunnels erg handig is. En de
regensensor zet de ruitenwissers aan zonder dat u eraan hoeft te denken. Met deze auto bent u ontspannen onderweg dankzij de
cruise control. Extra opties op deze auto zijn: lederen versnellingspook, verstelbaar stuur, automatisch dimmende binnenspiegel,
boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
In de Ford B-Max heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit.
Wij leveren deze auto aan u met Bovag Garantie. Hebben we u overtuigd? Maak dan nu van de gelegenheid gebruik om direct een
proefrit in te plannen. Druk op de knop hiernaast en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

