Zandbergstraat 39
8530 Harelbeke

 056/70.21.75

Ford - Galaxy
Titanium 7PL 2.0 Ecoblue 150pk
M6

€ 36.495 BTW In.
BTW niet aftrekbaar
Exterieur

 01-12-2020
 5650 km
 Manueel

Lichtmetalen velgen - Mistlampen Elektrisch verstelbare buitenspiegels Regensensor - Parkeerhulp voor Parkeerhulp achter - Parkeerhulp met camera Parkeerhulp automatisch - Hill-Hold Control -

 Diesel
 1995 CC
 KW: 110 (PK: 150)

Keyless Entry - Spraakbediening
Interieur

Airconditioning - Electrische ruiten Automatische klimaatregeling - Cruise Control Boordcomputer - Start/Stop systeem -

 132 g/km


EURO6dTemp

 0,0 l/100 km

Adaptive lights - Lichtsensor
Veiligheid

ABS - Airbag bestuurder - Airbag passagier Automatische Tractie Controle - Zij-airbags Achter airbag - Hoofd airbag - Isofix Vermoeidheidsdetectie - Noodoproepsysteem Bandenspanningscontrolesysteem
Multimedia

Navigatiesysteem - Bluetooth - Handsfree Digitale radio-ontvangst - Aanraakscherm - USB Verkeersbordherkenning

Lateur doet er alles aan om de getoonde informatie zo correct mogelijk weer te geven maar kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien bepaalde info zoals prijzen, financieringsgegevens
en wagengegevens zoals opties etc. zouden afwijken van de werkelijkheid. Wagens zijn steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Ford Galaxy Titanium 7 plaatsen 2.0l Ecoblue 150Pk

Business Pack voor Titanium
Precollision Assist met voetgangersdetectie: waarschuwing en
indicatie afstand, actieve noodremassistentie;
Achteruitrijcamera;
Active Park Assist: semi-automatisch parkeerhulpsysteem
My Key® programmeerbare sleutel met afstandsbediening
• Globaal sluiten/openen met centrale vergrendeling
• ABS met Roll Stability Control (RSC)
• ESP met elektrische remhulp (EBA)
• Elektrische stuurbekrachtiging (EPAS)
• Elektrische kindersloten achteraan
• Uitschakelbare passagiersairbag
• 2 intelligente airbags vooraan
• Zijdelingse gordijnairbags voor 1ste, 2e en 3e rij
• Knieairbag bestuurder
• Afstandsbediening met 2 inklapbare sleutels
• Ford Power-startknop
• Torque Vectoring Control (TVC)
• ISOFIX-bevestigingspunten (3 zetels van de 2e rij)
• Hill Start Assist
• Bandendruksensoren
• Elektrisch bedienbare ruiten voor- en achteraan met
tiptoetsbediening
• Home Safe-koplampen met geleidelijke dimming
• Klaptafeltjes op de rugleuning van de zetels vooraan
• Kinderspiegel
• Gordelwaarschuwingssysteem voor de 1ste, 2de en 3de zetelrij
• Dubbele automatische airconditioning met verluchtingsblazers
op 2e rij
• Mistlampen vooraan
• Elektrisch bedienbare/verwarmbare/inklapbare buitenspiegels in
koetswerkkleur, met instapverlichting
• Bestuurderszetel 4-weg manueel verstelbaar (voor/achter,
hoogte)
• Boordcomputer
• Stuurkolom in de hoogte en diepte verstelbaar
• Zonneklep bestuurder en passagier met verlicht spiegeltje
• Elektronische handrem
• Kleine dakconsole met zonnebrilhouder
• Ford Easy Fuel-tankvulsysteem

• LED-achterlichten
• 17" lichtmetalen velgen - 10 spaken - 235/55 R17 banden (55G)
• Sportieve zetels vooraan
• Zwarte langsliggers
• Lederen stuurwiel en versnellingspookknop voor manuele
transmissie
• Sjorogen in de kofferruimte
• Passagierszetel 4-weg manueel verstelbaar (voor/achter hoogte) en manueel regelbare lendensteun op bestuurdersen
passagierszetel
• Centrale console vooraan met 2 open bekerhouders, armsteun
en opbergruimte
• 3 individuele zetels op de 2e rij, elektrisch neerklapbaar en met
Easy Entry-systeem voor een makkelijke toegang tot de 3e
rij
• Opbergvakken achteraan de zetels van de 1ste zetelrij
• LED leeslampjes op de 2e en 3e rij
• 12V aansluitingen (kofferruimte, achteraan middenconsole, in
middenconsole)
• Hoofdsteunen voorzetels verstelbaar in 4 richtingen
• Radio met cd-speler, USB-aansluiting, SYNC3-technologie met
Bluetooth & Voice Control, stuurbediening, 8 luidsprekers, 8"
aanraakscherm en DAB+, Android Auto en Apple Carplay
• Selectieve katalytische reductie (SCR) met AdBlue®-injectie op
2.0 TDCi-motoren
• Traffic Sign Recognition (herkent en toont verkeersborden)
• Automatische koplampen en grootlichten
• Automatische ruitenwissers met regensensor
• Automatisch dimmende interieurspiegel
• Cruise controle met intelligente snelheidsbegrenzer
• Parkeersensoren voor- en achteraan
• Lane Keeping System (assistentie bij overschrijding
wegmarkeringen)
• Keyfree-systeem voor (ont)sluiten en starten met Ford Powerstartknop
• Chromen lijst onderaan de zijruiten
• 17" lichtmetalen velgen - 5 dubbele spaken - 235/55 R17 banden
(55H)
• Leddagrijlichten
• Chromen omlijsting radiatorgrille
• Zilverkleurige langsliggers
• Navigatiesysteem, radio met cd-speler, USB-aansluiting, SYNC3technologie met Bluetooth & Voice Control,
stuurbediening, 8 luidsprekers, 8" aanraakscherm en DAB+,
Android Auto en Apple Carplay

• Premium dashboard met groot kleurendisplay
• 220V-aansluiting
• Ledmistlampen
• Zetels van de derde rij elektrisch opklapbaar
• Automatische airconditioning met drie zones, manuele
bediening voor tweede zetelrij en verluchtingsblazers
voor derde z

