Alfa Romeo Mito 1.3 JTDm ECO Distinctive Clima
/ Airco / PDC
07/2012 - Diesel - Handgeschakeld

€ 4.950,Autogegevens
Merk, model:

Alfa Romeo Mito

Uitvoering:

1.3 JTDm ECO Distincti...

Kenteken:

37-XPB-5

Kilometerstand: 180.031 km
Bouwjaar:

07/2012

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Diesel

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.125 kg

Motor:

1.248 cc, 86 pk (63 kW)

Kleur:

Zwart

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

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

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 200 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 45 liter
Acceleratie (0-100): 12,5 s
Topsnelheid: 172 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 4,4 l/100km (1 op 22,7)
Brandstofverbruik op de snelweg: 2,9 l/100km (1 op 34,5)
Energielabel: A
Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 3
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autohuis Spijkenisse | Tel: 0181 624 246 | info@autohuisspijkenisse.nl

Aantal sleutels: 1 (1 handzender)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 273 - € 288 per kwartaal
Rijden als nieuw? Dan is deze Alfa Romeo MiTo een fantastische buitenkans. Prille cijfers op de teller,
piepjong ogend, verbluffend actueel in extra?s en opties... Deze Alfa Romeo MiTo heeft het allemaal! Hij
heeft een dieselmotor en een handgeschakelde versnellingsbak. Verder is de Alfa Romeo uitgerust met: 17
inch lichtmetalen velgen, verstelbare lendensteunen, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch verstelde
en verwarmde buitenspiegels en neerklapbare achterbank.
Het audiosysteem laat zich gemakkelijk bedienen met de audiobediening op het stuurwiel. airconditioning
koelt het interieur zodat u altijd ontspannen op uw bestemming aankomt. Ook lederen stuur en
versnellingspook, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening horen tot de
voorzieningen op deze auto.
In de Alfa Romeo MiTo heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Bij een noodstop gebeurt er
heel veel tegelijk: gas los, rempedaal in, kijken, sturen. Dan is het een veilig gevoel dat de Brake Assist uw
remactie tot het maximum oppept.
Tevens wordt deze auto geleverd met het tellerrapport van Nationale Autopas. Om deze Alfa Romeo echt te
ervaren, moet u beslist een proefrit maken. Mail ons nu of bel ons, dan maken we snel een afspraak.
= Bedrijfsinformatie =
* Ivm de grote vraag naar occasions hebben wij extra interessante auto's ingekocht en hebben we tot wel
150 auto's op voorraad!

Aanbieder
Autohuis Spijkenisse
Stevinweg 2
3208 KM Spijkenisse
Tel: 0181 624 246
E-mail: info@autohuisspijkenisse.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autohuis Spijkenisse | Tel: 0181 624 246 | info@autohuisspijkenisse.nl

