Ford Transit Connect
1.5TDCI Lang
In het moderne verkeer heb jij achter het stuur van de
Ford Transit Connect altijd de controle. Deze auto komt
uit 2017. In deze auto vind je een dieselmotor en een
handgeschakelde vijfversnellingsbak. Uw passagiers
laden hun bagage moeiteloos in en uit; de ruime
deuropening met schuifdeur maakt het mogelijk. In deze
auto profiteer jij onder andere ook van: bestuurdersstoel
met verstelbare lendensteun, elektrisch bedienbare
ramen voor en elektrisch verstelde en verwarmde
buitenspiegels.
Muziek aan, muziek uit? Het kan met een simpele
vingerbeweging dankzij de audiobediening op het stuur!
Koppel jouw usb-stick of digitale muziekspeler aan de
auto via de usb-aansluiting. Het hele jaar door zorgt
airconditioning voor een prettige temperatuur. En dan is
deze auto ook nog eens voorzien van verstelbaar stuur,
boordcomputer en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening.
De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Ford
Transit Connect samen. Mocht zich een gevaarlijke
situatie voordoen, dan geeft de Brake Assist extra
remkracht en verkort de remweg.
Is dit de auto die je zoekt? Neem snel contact met ons
op, dan kun je hem binnenkort zelf bekijken.
Kenteken
V644JD
Cilinderinhoud
1.499 cc
Vermogen
74 kw / 101 pk
Transmissie
Handgeschakeld
Carrosserievorm
Bestelbus
Kleur
Wit
Verlengd
L2
Aantal deuren
5
Aantal versnellingen
5
Bekleding
Stof
Gewicht
1.468 kg
Kilometerstand
171.648 km
Bouwjaar
09-2017
Brandstof
Diesel
Btw/Marge
BTW
Onderhoudshistorie Ja, aanwezig, dealer-onderhouden
Keer bekeken
614x
Verhoogd
H1
Emissieklasse
6

OnbekendCabinesoort
Verbruik gemiddeld
Laadvermogen

4.8
692 kg

DUTCH Vans
Mercuriusweg 41
3771 NC Barneveld
info@dutchvans.com
0342 765 557

Opties
Aansluiting USB
ABS
Afstandsbediening Centrale Deurvergrendeling
Airbag(s)
Airbag bestuurder
Airco
Airconditioning
Alarm klasse 1(startblokkering)
Alarmsysteem
Aluminium interieur afwerking
Aluminium interieur afwerking
Anti Blokkeer Systeem
Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
Betonplex in laadruimte
Boordcomputer

Boordcomputer
Buitensp elektrisch verwarmbaar
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Bumpers in carrosseriekleur
Bumpers in carrosseriekleur
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
El. bedienbare ramen voor
El. verstelbare buitenspiegels
Elektrische ramen voor
Elektronische remkrachtverdeling
Elektronische remkrachtverdeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
ESP
Handsfree bluetooth
Laadruimte met betonplexvloer
Lendesteunen (verstelbaar)
Mistlampen
mistlampen voor
Multifunctioneel stuur
Multimedia-voorbereiding
Radio
Radio
Schuifdeur rechts

Stuur verstelbaar
stuur verstelbaar
Stuurwiel multifunctioneel
Tussenschot volledig
Tussenschot volledig
Verstelbare lendesteun bestuurdersstoel
Verstelbare lendesteun passagiersstoel
Voorstoelen in hoogte verstelbaar
Voorstoelen in hoogte verstelbaar
Zijschuifdeur rechts

