Alfa Romeo Stelvio 2.0 T AWD Super 200PK,
Adap. cruise, Lane assist, Trekhaak,
05/2019 - Benzine - Automaat

€ 42.950,Autogegevens
Merk, model:

Alfa Romeo Stelvio

Uitvoering:

2.0 T AWD Super 200PK...

Kenteken:

J-469-RX

Kilometerstand: 16.899 km
Bouwjaar:

05/2019

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.635 kg

Motor:

1.995 cc, 200 pk (147 kW)

Kleur:

Zwart

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lederen
bekleding, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Trekhaak, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 330 Nm
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Tankinhoud: 64 liter
Acceleratie (0-100): 7,2 s
Topsnelheid: 215 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 9,8 l/100km (1 op 10,2)
Brandstofverbruik op de snelweg: 6,8 l/100km (1 op 14,7)
Energielabel: F
Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Vlastuin Auto | Tel: 0318 571 233 | verkoop@vlastuinauto.nl

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 228 - 258 per kwartaal
Leaseprijs: € 540,46 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)
Vijf deuren bieden ruim toegang tot deze riante gezinsauto, deze Alfa Romeo Stelvio uit 2019 heeft 16899
kilometer op de teller staan. Een krachtige viercilinder motor zorgt voor de aandrijving van deze SUV. De
auto is uitgerust met stijlvolle, lederen bekleding. Dankzij de elektrische stoelbediening is het gemakkelijk
om de optimale zitpositie te vinden. Met de krachtige xenonverlichting rijdt u ontspannen in het donker. Bij
de uitrusting van deze Alfa Romeo horen onder meer 18 inch lichtmetalen velgen, led-achterlichten, actieve
hoofdsteunen, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch verstelbare buitenspiegels en
led-dagrijverlichting.
In deze Stelvio vindt u schakelaars op het stuur om het full map navigatiesysteem te bedienen en het
audio-installatiesysteem met dab-ontvangst. Climate control verwarmt of koelt het interieur met een druk
op de knop. De auto neemt u werk uit handen doordat hij zelf veel in de gaten houdt. Een regensensor en
een automatisch inschakelbare verlichting nemen waar wanneer de ruitenwissers en het licht aan moeten.
Deze Alfa Romeo is voorzien van verstelbaar stuur, automatisch dimmende binnenspiegel en
isofix-aansluiting.
Als u regelmatig met een aanhanger of een fietsendrager op pad bent, is de afneembare trekhaak een
praktische extra. Aan boord van deze Alfa Romeo houden verschillende geavanceerde systemen voor u de
weg in de gaten. Ze waarschuwen u voor noodsituaties en kunnen in een aantal gevallen ook zelf ingrijpen.
Forward collision warning waarschuwt bij een dreigende aanrijding met een voorligger. Nooit meer gedoe
met de hellingproef. Deze auto heeft hill hold control, een automatische handremfunctie voor steile wegen.
= 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.

Aanbieder
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Vlastuin Auto
Holleweg 20
3925 LW Scherpenzeel
Tel: 0318 571 233
E-mail: verkoop@vlastuinauto.nl
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