Abarth 695 1.4 T-Jet 180 PK 70TH Anniversario
| Beats | Xenon | Monza | Car
02/2020 - Benzine - Handgeschakeld

€ 34.450,Autogegevens
Merk, model:

Abarth 695

Uitvoering:

1.4 T-Jet 180 PK 70TH ...

Kilometerstand: 20.923 km
Bouwjaar:

02/2020

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.140 kg

Motor:

1.368 cc, 179 pk (132 kW)

Kleur:

Verde Monza 745 (Groen...

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

Half leder/stof

Garantie:

BOVAG

100%
Onderhouden:

Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Boordcomputer, Centrale
deurvergrendeling, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen
velgen, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging, Xenon
verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 5,7 l/100km (1 op 17,5)
Brandstofverbruik op de snelweg: 8,7 l/100km (1 op 11,5)
Energielabel: G
Onderhoud, historie en staat
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Aantal sleutels: 2
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 120 - 135 per kwartaal
Garantie
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Zeeuw Automotive Zwijndrecht | Tel: 078 681 2700 | info@zeeuw.nl

BOVAG 40-Puntencheck: Ja
BOVAG Afleverbeurt: Ja
Afleverpakketten
Optioneel afleverpakket (€ 595): Zeeuw Comfort Afleverpakket
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (6 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt;
Nieuwe APK
70 jaar geleden begon Carlo Abarth met het creëren van raceauto's. Op jacht naar adrenaline, roem en
prestaties. Die jacht is nooit gestopt en dat viert Abarth met de nieuwe 695 70° Anniversario!
De zeventigste verjaardag van Abarth krijgt nog wat meer glans met de 695 70° Anniversario. Deze
uitvoering wordt in een oplage van 1.949 stuks gebouwd, een aantal dat correspondeert met het jaar
waarin Abarth werd opgericht.
Het meest opvallende element van de feesteditie is de enorme achterspoiler, die met de hand in twaalf
posities van 0 tot 60 graden is te verstellen. In de bovenste stand genereert de vleugel tot 42 kilo meer
neerwaartse druk, bij 200 km/u. De auto ligt daardoor stabieler op de weg. Bij gebruik op het circuit, of
gewoon op een slingerdijkje, kan de stand van de spoiler het rijgedrag van de auto beïnvloeden. Aan de
onderkant van het beweegbare deel staat de merknaam Abarth uitgeschreven.
De 695 70° Anniversario is uitgevoerd in een klassieke kleur groen, aangevuld met grijze accenten. Op de
motorkap is de bekende schorpioen aangebracht en op het dak bestickering in blokjesvorm. Voor de
duidelijkheid heeft het merk op het achterscherm ook nog een badge met de naam van de speciale editie
geplakt. 17 inch wielen met daarachter rode remklauwen maken de aankleding compleet. Het interieur is
verfraaid met Sabelt sportstoelen, die zijn voorzien van stiksels in de kleuren van de Italiaanse vlag. Ook in
het interieur is een badge te vinden, die de exclusiviteit van het model nog maar eens benadrukt.
Interesse in deze auto? Kom hem in het echt ervaren! Maak snel een afspraak om de auto te bekijken of
plan direct een proefrit. Wij staan voor je klaar en zijn bereikbaar via 078 - 681 27 00, info@zeeuw.nl of
neem contact met ons op via de contactmogelijkheden op deze pagina.
Zeeuw Automotive is jouw partner in mobiliteit. Welkom bij Zeeuw Automotive.
Deze advertentie en de inhoud ervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is echter mogelijk
dat in de gehanteerde advertentietekst bepaalde opties en/of accessoires zijn vermeld welke niet op deze
specifieke auto aanwezig zijn. Er kunnen derhalve aan de advertentie geen rechten worden ontleend en
Zeeuw Automotive kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en volledigheid van de
verstrekte informatie.

Aanbieder
Zeeuw Automotive Zwijndrecht
Ohmstraat 1
3335 LT Zwijndrecht
Tel: 078 681 2700
E-mail: info@zeeuw.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Zeeuw Automotive Zwijndrecht | Tel: 078 681 2700 | info@zeeuw.nl

