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Ford Transit Custom Tourneo 185 PK AUT SPORT VIP DC NIEUW BJ 2020
Merk

Ford

Model

Transit Custom

Type

Tourneo 185 PK AUT
SPORT VIP DC
NIEUW BJ 2020

Bouwjaar

2019

Kilometerstand
Carrosserie

Bestelauto

Transmissie

Automaat

Brandstof

Diesel

€36.750,00
Merk
Ford

Model
Transit Custom

Type
Tourneo 185 PK AUT SPORT VIP DC NIEUW BJ 2020

Transmissie
A

Brandstof
D

Vermogen
185

Bouwjaar
2019

Accessoires

• 18 INS VELGEN

• 220V OMVORMER

• ABS

• adaptive cruiscontrol

• Airbag bestuurder

• Airco

• Armsteun achter

• Armsteun voor

• Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth

• BI-XENON HID

• Boordcomputer

• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

• Buitenspiegels in carrosseriekleur

• Buitenspiegels verwarmbaar

• Bumpers in carrosseriekleur

• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

• COMFORT STOELEN

• CRUISCONTROL

• Cruise control

• Dakrails

• DISTRONIC PLUS

• ELECTRISCHE RAMEN VOOR EN ACHTER

• ELEKTRISCHE STOELVERSTELING

• ESP

• Hoofdsteunen voor

• INTERIEURVERLICHTINGSPAKKET

• lane keeping alert

• Lederen bekleding

• Lederen stuurwiel

• LEDER SPORT INTRIEUR

• LED INTELLIGENT LIGHT SYSTEEM

• Lichtmetalen velgen

• Metallic lak

• Middenarmsteun voor

• NAVIGATIE GROOT SCHERM

• Navigatiesysteem

• PARKEERPAKKET

• privaciglas

• Radio CD-speler

• Regensensor

• SCHUIFDEUREN LINKS EN RECHTS MET
SCHUIFRAAM

• SPOORHALD ASSISTENT

• SPORT PAKKET
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• Sportstuur

• SPORTVELGEN

• Startblokkering

• STOELVERWARMING

• Traction control

• Trekhaak

• TREKHAAK

• Verstelbare stuurkolom

• Verwarmde voorruit

• Verwarmde voorstoelen

• Xenon-verlichting

Opmerkingen
Bij het ontwerpen van de Ford Transit Custom Tourneo stonden uw comfort en uw veiligheid centraal. De aandrijving van deze Ford
wordt verzorgd door een viercilinder motor en een automatische transmissie. De hoogwaardige, lederen bekleding benadrukt de
kwaliteit van deze auto. De stoelen zijn verwarmd en bieden ook in winterse kou een comfortabele zit. Xenonverlichting zorgt voor een
heldere witblauwe lichtkleur en een scherp lichtbeeld. Tot de uitrusting van deze Ford behoren ook aluminium dakrailing, extra getint
glas, metallic lak, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels en armsteun voorin.
Nooit meer de weg zoeken en ontspannen arriveren bij uw reisdoel. Met het navigatiesysteem zit u veilig en ontspannen in de auto.
Met de ingebouwde airconditioning zit u altijd ontspannen achter het stuur. In de regen hoeft u niet langer zelf de ruitenwissers in te
schakelen. De regensensor zorgt ervoor dat de ruitenwissers altijd op de juiste snelheid werken. Met adaptive cruise control houdt de
auto zelfstandig afstand tot uw voorligger. Een veiligheidsverhogende optie waarmee u comfortabel onderweg bent. Extra opties op
deze auto zijn: sportstuurwiel, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. In een noodsituatie telt elke meter. Het brake
assist systeem van deze auto zorgt ervoor dat uw remweg korter wordt. Lane assist waarschuwt als u onbedoeld van rijbaan wisselt.
Als u nieuwsgierig bent naar deze auto, neem dan snel contact met ons op. Deze Ford Transit Custom komt uit 0 en kostte toen €
61,411.-. Deze originele Nederlandse bus staat sinds 0 op kenteken, is voorzien van een diesel motor, heeft een maximum vermogen
van 136 kW (185 PK) en een cilinderinhoud van 1995 cc.
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