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Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDm Super Carbon+
Navigatie Clima Cruise PDC 18"LM 145 PK! 2e
Pinksterdag g
06/2017 - Diesel - Automaat

€ 15.745,-
Autogegevens

Merk, model: Alfa Romeo Giulietta

Uitvoering: 1.6 JTDm Super Carbon+...

Kenteken: PJ-124-J

Kilometerstand: 73.812 km

Bouwjaar: 06/2017

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Diesel

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.295 kg

Motor: 1.598 cc, 120 pk (88 kW)

Kleur: Licht wit

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Alcantara

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor,
Navigatiesysteem, Parkeersensor

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 320 Nm
Transmissie: 6 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 60 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 10,2 s
Topsnelheid: 195 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 4,7 l/100km (1 op 21,3)
Brandstofverbruik op de snelweg: 3,2 l/100km (1 op 31,3)
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Energielabel: C

Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 4
Aantal sleutels: 2 (1 handzender)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 363 - € 385 per kwartaal
Leaseprijs: € 999 p/m (private lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

Gebouwd voor liefhebbers van autorijden, deze Alfa Romeo Giulietta levert sportieve prestaties en
onafgebroken rijplezier. De aandrijving komt voor rekening van een dieselmotor en een automatische
transmissie. Bij de rijke uitrusting horen ook 18 inch lichtmetalen velgen, sportonderstel, extra getint glas,
LED-achterlichten, verstelbare lendensteunen, elektrisch bedienbare ramen achter, buitenspiegels in
carrosseriekleur, LED-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

U kunt het audiosysteem en het full map navigatiesysteem bedienen met de knoppen op het stuur. Het
comfort wordt verhoogd door de aanwezige automatische airconditioning. U kunt bij het inparkeren
natuurlijk niet aan alle kanten ogen hebben. Daarom is deze Alfa Romeo Giulietta voorzien van
parkeersensoren! Relaxt rijden is meegeleverd in de vorm van cruise control. Wat u ook in deze auto kunt
vinden zijn sportstuur met schakelpaddels en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.

Zoals u mag verwachten van deze Alfa Romeo Giulietta is hij uitgerust met een reeks aan actieve
veiligheidssystemen. De Brake Assist vergroot de veiligheid door bij een noodsituatie extra power te
leveren op het remsysteem.

Deze auto wordt geleverd met Bovag Garantie en u kunt er dan ook verzekerd van zijn dat hij grondig is
gecontroleerd. Proefrit maken? Bel ons en we zetten 'm voor u klaar!

= Bedrijfsinformatie =

De door ons genoemde communicatieadviesprijzen zijn inclusief onvermijdbare kosten nodig voor levering
van de auto. Optionele pakketten of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en kunnen
desgewenst tegen meerprijs geleverd worden.

Bij Autobedrijf Boks heeft u keuze uit meer dan 250 occasions. Heeft u een auto in te ruilen? Ga dan naar
onze website: http://www.autobedrijfboks/occasions en vindt uw nieuwe auto. Binnen 1 werkdag krijgt u
een offerte op maat.

Heeft u een eigen bedrijf? Weleens over financial lease nagedacht? Voor meer informatie hierover ga naar
http://www.financialleaseapeldoorn.nl Ook voor ZZP zeer aantrekkelijke tarieven en acceptatie
voorwaarden.

Aanbieder
Autobedrijf Boks
Laan van de Dierenriem 51
7324 AB Apeldoorn

Tel: 055 360 3050
E-mail: info@autobedrijfboks.nl


