Ford / Focus
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65 ÅRS ERFARING = DIN TRYGGHET!
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Legg til favoritt

Ford Focus
Ford Focus 1,0 EcoBoost 125hk ST-Line aut 1 eier-Navi-Styling-DAB 2018, 33 382 km, kr
248 900,Totalpris

248 900 kr

Informasjon om finansiering
Informasjon om forsikring

Reklamasjon

Garanti

Medlem

Bilen selges med 5 års reklamasjonsrett
Denne bilen selges av en bilforhandler og dette medfører at du som kjøper har 5 års reklamasjonsrett mot
skjulte feil og mangler. Reklamasjonsretten kan brukes dersom bilen er i dårligere stand enn du som kjøper har
grunn til å forvente, basert på bilens alder, kjørelengde og informasjon du har fått fra selger.
Les mer om reklamasjonsrett på FINNs hjelpesenter.

Omregistrering: 6 253 kr (avgifter)
Pris eks omreg: 242 647 kr
Årsavgift: Nye regler. Les mer
Modellår: 2018
1. gang registrert: 10.02.2018
Km.stand: 33 382 km
Farge: Rød
Fargebeskrivelse: Race red
Interiørfarge: Sort/grå
Girkasse: Automat
Hjuldrift: Forhjulsdrift
Drivstoff: Bensin
Effekt: 125 Hk
Sylindervolum: 1 l
Vekt: 1 270 kg
CO2 utslipp: 125 g/km
Antall seter: 5
Karosseri: Stasjonsvogn
Antall dører: 5
Antall eiere: 1
Str. lasterom: 490 l
Bilen står i: Norge
Salgsform: Bruktbil til salgs

Avgiftsklasse: Personbil
Reg.nr.: SV87909
Chassis nr. (VIN): WF06XXGCC6HD47521
Sjekk tid for neste EU-kontroll
Sjekk heftelser på SV87909

Utstyr
17" alufelger på sommerdekkene
Adaptive LED hovedlys og LED kjørelys)
Apple carplay/Android Auto
Bensindrevet motor/kupevarmer med tidsur
Bluetooth handsree med audio streaming
Cruisekontroll
Dekktrykk varsler
El. 6-veis sete for fører
Mørke ruter bak
Navigasjon
Oppvarmet frontrute
Oppvarmet ratt
Parkerings assistent
Radio/CD med DAB+
Ryggesensor
Styling
Sync 3
2 SONE KLIMA
ABS bremser
Antispinn
Automatisk avblendbart innvendig speil

Bagasjeromstrekk
Beltevarsler
Delte bakseter
Dørkantbeskyttere
El vindu bak
Elektriske speil
Elektronisk bremsekraftfordeler
Ford Easy fuel system for korrekt drivstoff
Ford Power startknapp
Høydejusterbart ratt
Isofix barnesetefesting
Kjørecomputer
Kollisjonsputer
Lakkerte støtfangere
Lakkerte utvendige speil
Lengdejusterbart ratt
Lettmet. felg vinter
Lyktespylere
Metallic lakk
Multifunksjonsratt
MyKEY - programerbar nøkkel for max hastihet/volum
Nedfellbare bakseter
Nødbremseforsterker
Oppvarmet speil
Pollenfilter
Regnsensor
Skinntrukket girspak og ratt

Stabilitetssystem antiskrens
START - STOPP system /spar drivstoff og miljø!
Startsperre
Takrails
Tonede ruter
Tåkelys foran
USB - tilkobling
Varme i seter

Beskrivelse
Meget pen 1 eies Ford Focus ST-line med 125 hk Ecoboost og automat. En av Europas mest solgte
mellomklasse biler og klasseledende kjøreegenskaper. Ny i Norge med 5 år/100000 km
nybilgaranti.

BILEN HAR FØLGENDE UTSTYR:
- Oppvarmet ratt
- Parkeringsassistent
- Ryggekamera
- Parksensorer foran og bak
- Utvendig styling
- Adaptive bi-xenon hovedlys
- Navigasjon
- Sportseter - Sportunderstell
+ mer

SERVICE ER UTFØRT:
- 04.03-2019 på 19217 km

For mer informasjon om denne bilen, ta kontakt med selger for mer informasjon. Selger kan treffes
på 91365878 (Knut) knut@rohneselmer.no frem til kl 22,30 alle dager.
Vi tar innbytte i alle merker, og gir deg gjerne et innbyttetilbud på din nåværende bil.
Vi tilbyr også gunstig finansierings- og forsikringstilbud, og benytter du våre løsninger ordner vi
med alt det praktiske slik at du bare trenger å glede deg til å ta din nye bil i bruk. Du kan også være
sikker på å ha fått konkurransedyktige betingelser.

Hos RøhneSelmer ordner vi også alt det praktiske rundt ditt bilhold, som f.eks. dekkhotell med
lagring og dekkskifte, samt at vi tilbyr alt av service, vedlikehold og utstyr til din bil.
Kommer du langveisfra henter vi deg gjerne på nærmeste togstasjon. Vi tilbyr også frakt av bil over
hele landet.
Velkommen til en trygg og hyggelig bilhandel hos RøhneSelmer AS, avd. Asker og Bærum.
RøhneSelmer er Norges største Ford forhandler og har 5 avdelinger på Østlandet. Vi har et stor
utvalg brukte biler og demobiler på lager som selges med inntil 5 års garanti. Våre bruktbiler er
verkstedkontrollerte og prøvekjørt av fagfolk for å være sikre på at vi leverer et godt produkt. Vi
leverer biler over hele landet, og er behjelpelige med frakt av bil.
Åpningstider
Man - Fre 08-17
Torsdag 08-19
Lørdag 10-15
VELKOMMEN TIL HYGGELIG OG TRYGG HANDEL!
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Knut Helgestad
Send sms
Ring forhandler
Send melding

Hjemmeside
Flere annonser fra RøhneSelmer AS avd. Asker og Bærum
Medlem av Norges Bilbransjeforbund
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Stasjonsveien 20, 1396 Billingstad

Stort kart Hybridkart Flyfoto
FINN-kode

163259753

Referanse

WF06XXGCC6HD47521

Rapporter annonse
Annonsen kan være mangelfull. Fullstendig salgsinformasjon og opplysninger iht. opplysningsplikt kan fås direkte fra selger.
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