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Ford C-MAX
2.0 Plug-in Hybrid Incl. BTW
Bouwjaar:

2015 (3 december 2015)

Massa:

1.725 kg

Tellerstand:

122.576 km

Bekleding:

Leder

Carrosserie:

MPV

Brandstof:

Hybride

Kenteken:

GL-871-Z

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

137 PK

€ 13.650,Exterieur
Lichtmetalen velgen 17 inch

Panoramadak

Parkeersensor voor en achter

Achterspoiler

Achteruitrij camera

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Buitenspiegels in carrosseriekleur

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Chroomlijsten rondom

Dimlichten automatisch

Elektronische remkrachtverdeling

Getint glas

Handgrepen in carrosseriekleur

Keyless entry

Metaalkleur

Mistlampen voor

Parkeer assistent

Ruitensproeiers verwarmbaar

Verwarmde voorruit

Infotainment
Navigatiesysteem

Bluetooth systeem

Multimedia-voorbereiding

Originele Audio

Radio CD/MP3 speler

Radio cd speler

Spraakbediening

USB Aansluiting

Interieur
Climate Controle

Lederen bekleding

Airco

Armsteun achter

Armsteun voor

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Binnenspiegel automatisch dimmend

Boordcomputer

Cruise control

Elektrische ramen voor en achter

Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel

Hoofdsteunen achter

Hoogte Verstelling Stoel

Lederen stuurwiel en versnellingspook

Lendesteunen (verstelbaar)

Multifunctioneel stuurwiel

Passagiersstoel in hoogte verstelbaar

Regensensor

Stoelverwarming

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Bandenspanningscontrolesysteem

Derde remlicht

ESP

Hill hold functie

Isoﬁx bevestiging voor kinderzitjes

Overige
1e eigenaar

Oplaadmogelijkheid

Deze complete en zuinige Ford C-Max Plug-in Hybride is afkomstig van de 1e eigenaar. Hij zorgt voor een ontspannen rijervaring, deze Ford CMax. Als u een laag brandstofverbruik en goede prestaties belangrijk vindt, dan bent u uitstekend bediend met de viercilinder motor. De
hoogwaardige, lederen bekleding benadrukt de kwaliteit van deze Ford. Ook in de winter en als het koud is, heeft u het snel weer warm dankzij de
stoelverwarming in deze auto. Het glazen panoramadak laat meer licht binnen in het interieur en zorgt voor een magniﬁek uitzicht naar buiten. U
wordt in deze auto ook getrakteerd op 17 inch lichtmetalen velgen, getint glas, verstelbare lendensteunen, metallic lak, verwarmde
ruitensproeiers, elektrisch bediende ramen en elektrisch inklapbare buitenspiegels. Een belangrijke veiligheidsvoorziening is de bediening van het
orginele audio installatiesysteem en het navigatiesysteem, via knoppen op het stuur en middels spraakbediening. De climate control zorgt onder
alle omstandigheden voor een prettige temperatuur. 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 cruise control rijdt u rustiger en meer ontspannen, en bovendien zuiniger. De Ford is standaard voorzien van:
verstelbaar stuur, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer, isoﬁx-aansluiting en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Ford C-Max samen. Op een helling houdt hill hold control de handrem vast totdat u weer gas
geeft. Het bandenspanningscontrolesysteem helpt om brandstof te besparen en om de kans op een klapband te verminderen.

