Michael Jakobsen Automobiler

Ford S-MAX · 2,0 · EcoBlue Titanium aut.
Pris: 329.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2019

1. indreg:

06/2019

Kilometer:

49.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Koksmetal

Antal døre:

5

OBS. Du kan booke tid til fremvisning og prøvetur! Grundet Covid-19 holder vores forretning lukket · MEN ring til os · så laver vi en
aftale om fremvisning og prøvetur tlf. 86805527 Bemærk: • El-bagklap • Adaptiv fartpilot • Nøglefri betjening • Lane assist • Navigation
via AppleCarplay • 17" alufælge • LED kørelys aut. · 17" alufælge · 2 zone klima · fjernb. c.lås · parkeringssensor (bag) ·
parkeringssensor (for) · ratgearskifte · fartpilot · kørecomputer · varme i forrude · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor ·
sædevarme · højdejust. forsæder · 4x el-ruder · el-klapbare sidespejle m. varme · nøglefri betjening · adaptiv fartpilot · automatisk
start/stop · el betjent bagklap · elektrisk parkeringsbremse · træthedsregistrering · skiltegenkendelse · cd/radio · multifunktionsrat ·
håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming via bluetooth · digitalt cockpit · apple carplay · armlæn · isofix · bagagerumsdækken ·
kopholder · stofindtræk · splitbagsæde · læderrat · 3 individuelle sæder i bag · tågelygter · automatisk lys · fjernlysassistent · led
kørelys · vognbaneassistent · automatisk nødbremsesystem • Vi tilbyder billig finansiering både med og uden udbetaling • Mulighed for
CarGarantie op til 24 mdr. • Hos Michael Jakobsen er vi specialister i Ford. Det er grundstenen i forretningen og har været det igennem
de sidste 25 år. Hos os får du en får du kompetent rådgivning · og vi ved hvad vi snakker om
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 2,0

Effekt: 150 HK.

Forhjulstræk

Længde: 480 cm.

Cylinder: 4

Moment: 370

Gear: Automatgear

Bredde: 192 cm.

Antal ventiler: 16

Topfart: 196 ktm/t.

Højde: 166 cm

0-100 km/t.: 10,8 sek.

Vægt: 1.905 kg.

Økonomi
Tank: 68 l.
Km/l: 20,8 l.
Ejerafgift:
DKK 4.920
Produktionsår:
-
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*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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