Alfa Romeo Mito 1.4 T Quadrifoglio Verde 170
PK | SBK 73/200!
05/2013 - Benzine - Handgeschakeld

€ 11.950,Autogegevens
Merk, model:

Alfa Romeo Mito

Uitvoering:

1.4 T Quadrifoglio Ver...

Kenteken:

RZ-510-D

Kilometerstand: 114.708 km
Bouwjaar:

05/2013

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.120 kg

Motor:

1.368 cc, 170 pk (125 kW)

Kleur:

Rood

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

Alcantara

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

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 250 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 45 liter
Acceleratie (0-100): 8,2 s
Topsnelheid: 219 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 8,1 l/100km (1 op 12,3)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,8 l/100km (1 op 20,8)
Energielabel: C
Staat
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Vlastuin Auto | Tel: 0318 571 233 | verkoop@vlastuinauto.nl

Aantal sleutels: 2
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 119 - 133 per kwartaal
Leaseprijs: € 150,37 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)
Ontspannen en zorgeloos autorijden, dat doet u met deze Alfa Romeo MiTo. Deze auto uit het bouwjaar
2013 heeft 114708 kilometer gelopen. Deze goed onderhouden auto is van de eerste eigenaar. De
uitstekende prestaties van deze auto komen van de viercilinder benzinemotor en de handgeschakelde
versnellingsbak. In deze Alfa Romeo profiteert u onder andere ook van: 18 inch lichtmetalen velgen,
instelbare schokdempers, verstelbare lendensteunen, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch
verstelde en verwarmde buitenspiegels en neerklapbare achterbank.
Volume aanpassen, andere radiozender? U bedient het audiosysteem veilig en handig met de functies op
het stuur. Bij de luxe van deze auto hoort ook electronic climate control. Boem is ho? Niet bij deze Alfa
Romeo MiTo. De piepjes van de parkeersensoren waarschuwen u op tijd voor obstakels. U bedient de cruise
control eenvoudig zonder uw handen van het stuur te halen. En dan is deze auto ook nog eens voorzien van
lederen stuur en versnellingspook, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Mocht zich een
gevaarlijke situatie voordoen, dan geeft de Brake Assist extra remkracht en verkort de remweg.
Hebt u interesse in deze auto? Neem nu contact met ons op en we zetten hem klaar voor een proefrit.
= Bedrijfsinformatie =
Prijs op basis van meeneemprijs. Kijk bij de afleverpakketten naar de mogelijkheid voor het aanschaffen
van diverse afleverpakketten, bijvoorbeeld met BOVAG-garantie. De adviseur kan u begeleiden bij het
maken van uw keuze.
VlastuinAuto heeft meer dan 200 occasions op voorraad. Bij ons kiest u voor kwaliteit, auto's met originele
en over het algemeen lage kilometerstanden, geen schade auto's en de meeste occasions zijn bij dealers
onderhouden. Neem contact met ons op om een bezichtiging te plannen en wij zorgen ervoor dat de auto
klaar staat om desgewenst ook een proefrit te kunnen maken.Wij zijn ervan overtuigd, dat de auto die u bij
ons heeft gezien niet tegenvalt bij een bezichtiging. Inruil van uw huidige auto is altijd bespreekbaar. Bel of
mail voor het maken van een afspraak. U kunt ons ook bereiken via Whatsapp op nummer: 06-25037561
We delen graag onze kennis om u goed te adviseren bij de aankoop van een occasions. U bent van harte
welkom in onze showroom om onze service te ervaren. De koffie wordt bij ons vers voor u gezet en we
serveren daarbij een lekker chocolaatje!
Disclaimer: Hoewel alle gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn samengesteld is
VlastuinAuto Scherpenzeel niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen
ontstaan door het gebruik van deze aangeboden informatie. Aan de in dit document verstrekte informatie
kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt wanneer deze niet
door een tekeningsbevoegde is ondertekend. Alle informatie is onder voorbehoud van druk-, zet-, prijs-, en
programmeerfouten. Alle afbeeldingen zoals deze getoond worden zijn auteursrechtelijk beschermd en
mogen niet worden gebruikt door derden.
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