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Ford Kuga
1.6 Automaat Titanium 4WD I Panromadak I
Bouwjaar:

2013 (18 juni 2013)

Massa:

1.582 kg

Max trekgewicht:

1.300 kg

Tellerstand:

121.792 km

Bekleding:

Half leder / stof

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

JV-118-K

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

184 PK

€ 16.400,Exterieur
bi-xenon koplampen

bi-xenon koplampen

Lichtmetalen velgen 17"

Parkeer assistent

Parkeer assistent

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dimlichten automatisch

Dimlichten automatisch

Elektrisch bedienbare achterklep

Elektrisch bedienbare achterklep

Grootlichtassistent

Grootlichtassistent

Keyless entry

Keyless entry

koplampreiniging

koplampreiniging

LED dagrijverlichting

LED dagrijverlichting

Parkeersensor voor en achter

Parkeersensor voor en achter

Ruitensproeiers verwarmbaar

Ruitensproeiers verwarmbaar

Verwarmde voorruit

Verwarmde voorruit

Verwarmde voorruit

Infotainment
Audioinstallatie met cd-speler

Audio installatie premium

Audio installatie premium

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Navigatiesysteem full map

Navigatiesysteem full map

Interieur
Cruise control adaptief met stop&go

Cruise control adaptief met stop&go

Airco (automatisch)

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Binnenspiegel automatisch dimmend

Cruise control

Elektrische ramen voor

Lederen/stof bekleding

Lederen stuurwiel

Lederen versnellingspook

Panoramahemel electrisch

Regensensor

Voorstoelen verwarmd

Voorstoelen verwarmd

Veiligheid
Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Bandenspanningscontrolesysteem

Bandenspanningscontrolesysteem

Dodehoek detector

Dodehoek detector

Hill hold functie

Rijstrooksensor

Rijstrooksensor

Overige
First Edition-pakket

Technologie-pakket

Winter-pakket

Deze unieke Ford Kuga 1.6 182 pk automaat 4 wiel aandrijving Titatanium is keurig en volgens schema onderhouden door Ford dealer Bolhuis te
Delfzijl. Voorzien van o.a. Panoramadak, Trekhaak, Inparkeerhulp, Cruise Control, Half Leder, Climate Control, Lane Assist, Mistlampen,
Stoelverwarming, Etc..
Behalve een markant design biedt de Ford Kuga ook uitstekende rijkwaliteiten en zeer veel ruimte. Deze Kuga is uit 2013 en heeft 121748
kilometer gelopen. Deze dealeronderhouden auto is van de eerste eigenaar. Een benzinemotor en een automatische transmissie zorgen dat u met
deze SUV prima vooruitkomt. Onderdeel van de uitgebreide uitrusting van deze auto is stoelverwarming. De bagageruimte is toegankelijk via een
comfortverhogende elektrische achterklep. De gasontladingslampen van de xenonverlichting zorgen voor een krachtige en heldere lichtbundel.
Verder is de Ford uitgerust met: 17 inch lichtmetalen velgen, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch inklapbare
buitenspiegels en led-dagrijverlichting.
Het high performance audiosysteem staat garant voor een levendige en krachtige muziekweergave. Verder is het systeem uitgerust met: full map
navigatiesysteem. U verwacht natuurlijk automatische airconditioning in deze auto, en die is er dan ook. In deze Ford kunt u zich concentreren op
het verkeer, terwijl de auto de omgeving voor u in de gaten houdt. Een automatisch inschakelbare verlichting zorgt dat de verlichting aangaat als
het donkerder wordt – in tunnels bijvoorbeeld – en de regensensor schakelt de ruitenwissers in als het nodig is. U hoeft er niets aan te doen. En
dan is deze auto ook nog eens voorzien van lederen versnellingspook, lederen stuur, automatisch dimmende binnenspiegel en centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening.
Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. 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. Lane assist waarschuwt als u onbedoeld van
rijbaan wisselt.
Bel nu voor een afspraak en overtuig uzelf.

