Alfa Romeo Stelvio 2.0 T AWD Veloce
06/2021 - Benzine - Automaat

€ 72.250,Autogegevens
Merk, model:

Alfa Romeo Stelvio

Uitvoering:

2.0 T AWD Veloce

Kenteken:

ST-20-21

Kilometerstand: 1.486 km
Bouwjaar:

06/2021

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.635 kg

Motor:

1.995 cc, 280 pk (206 kW)

Kleur:

Zilver

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Cruise Control,
Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Elektrisch verstelbare
bestuurdersstoel, Getint glas, In hoogte verstelbaar stuur, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Metallic
lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Startonderbreker, Stuurbekrachtiging, Xenon
verlichting

Bijzonderheden
Alfa Romeo Stelvio 2.0 T AWD Veloce nieuw
Alfa Romeo Stelvio 2.0 T AWD Veloce

-

Kenteken: ST-20-21
Merk: Alfa Romeo
Model: Stelvio
APK tot: 14-06-2025
Tellerstand: 1486 KM
Carrosserievorm: SUV
Aantal deuren: 5
Brandstofsoort: Benzine
Bouwjaar: 2021
Transmissie: Automaat
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
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-

Kleur: zilver Metallic
Bekleding: Leder
Kleur interieur: zwart
Motorinhoud: 1995 cc
Aantal cilinders: 4
Vermogen: 206 kW / 281pk
Ledig gewicht: 1635 kg
Aantal zitplaatsen: 5
Verbruik: 8.6 l/100 km
BTW/Marge: BTW aftrekbaar, de prijs is inclusief BTW
Aantal sleutels: 2
Onderhoudshistorie aanwezig: Ja
Motorrijtuigenbelasting: € 224 - 252 per kwartaal

Comfort
- Cruise control
- Regensensor
Exterieur
-

Bi-xenon koplampen
Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels in carrosseriekleur
Dimlichten automatisch
Dodehoekdetectie (indicatie in de spiegel) met kruis verkeersdetectie achteraan
Elektrisch bedienbare achterklep
Getint glas
Koplampen adaptief
Koplampreiniging
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
Lichtmetalen velgen 20"
Lichtmetalen velgen multi-spaaks 20"
Metaalkleur
Park Distance Control
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor
Ruitensproeiers verwarmbaar
Sportvelgen

Infotainment
-

Audio installatie
DAB ontvanger
Multimedia-voorbereiding
Navigatiesysteem
Navigatiesysteem full map
Stuurwiel multifunctioneel
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Interieur
-

Achterbank in delen neerklapbaar
Airco
Airco (automatisch)
Aluminium interieur afwerking
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Binnenspiegel automatisch dimmend
Cruise control adaptief
Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
Elektrisch verstelbare passagiersstoel
Elektrische ramen achter
Elektrische ramen voor
Elektrische ramen voor en achter
Hoofdsteunen actief
Lederen bekleding
Lederen interieur
Lederen sportstoelen
Lederen stuurwiel
Lederen versnellingspook
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Sportstoelen
Sportstuur
Stuur verstelbaar
Stuurbekrachtiging
Stuurwiel verwarmd
Voorstoelen verwarmd

Milieu
- Start/stop systeem
Overige
-

Afdaal assistent
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Apple Carplay/Android Auto
Autonomous Emergency Braking
Bestuurdersairbag
Bluetooth telefoonvoorbereiding
Bots waarschuwing systeem
Brake Assist System
Connected services
Dodehoekdetectie met correctie
Elektronisch Stabiliteits Programma
Elektronische remkrachtverdeling
Hoofd airbag(s) achter
Hoofd airbag(s) voor
Keyless start
Lederen sportstuur
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autogroep Bos & Slegers | Tel: 040 252 2425 | info@bosenslegers.nl

-

Passagiersairbag
Rijstrooksensor met correctie
Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
Zij airbag(s) voor

Veiligheid
-

Achteruitrijcamera
Alarm klasse 1(startblokkering)
Bandenspanningscontrolesysteem
Grootlichtassistent
Hill hold functie
Verkeersbord detectie
Vermoeidheids herkenning

Financiële leaseprijs ?995,00 per maand Verkoopprijs 72.250,00
Deze auto is op verzoek leverbaar.
Combineer de functionaliteit van een gezinsauto met de prestaties van een sportwagen, en je krijgt deze
sportieve Alfa Romeo Stelvio. De aandrijving van deze Alfa Romeo wordt verzorgd door een viercilinder
benzinemotor en een automatische transmissie. Lederen bekleding is een smaakvolle en
comfortverhogende optie. Voorin is het ?s winters genieten met de verwarmbare voorstoelen voor zowel
bestuurder als bijrijder. In deze uitvoering is de Stelvio voorzien van mooie, maar ook functionele
sportstoelen. Met de keyless entry ontgrendelt deze Alfa Romeo Stelvio zich automatisch als u het portier
wilt openen. Het verwarmbare stuurwiel is een teken van ultieme luxe. Deze voorziening is een topklasse
auto waardig. Met de krachtige xenonverlichting heeft u optimaal zicht in het donker. Bij de zeer complete
uitrusting van deze auto behoren ook 20 inch lichtmetalen velgen, getint glas, led-achterlichten, actieve
hoofdsteunen, metallic lak, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch
inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
Met de dab-ontvanger luistert u naar glasheldere digitale radio. Andere zender, andere muziek, meer
volume? Met de audiobediening op het stuur is het makkelijk en veilig geregeld. U rijdt snel, zuinig en zeker
naar uw bestemming met het navigatiesysteem. Connected drive services verbindt uw smartphone
draadloos met het audiosysteem. De auto is ook uitgevoerd met automatische airconditioning. Met de
achteruitrijcamera ziet u wat er achter de auto gebeurt. Zo rijdt u moeiteloos achteruit. De elektronische
systemen in deze Alfa Romeo helpen u actief om comfortabeler te rijden. Een automatisch inschakelbare
verlichting en een regensensor houden de omstandigheden onderweg in de gaten.
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. Een belangrijke
bijdrage aan de veiligheid onderweg levert de verkeersbord-detectie in deze Alfa Romeo. Forward collision
warning helpt u om kop-staart aanrijdingen te voorkomen. Actieve dodehoekdetectie geeft een
waarschuwingssignaal wanneer een ander voertuig in uw dode hoek rijdt. Dit verkleint de kans op een
aanrijding. Met de vermoeidheidsassistent bent u ook op lange ritten veilig op pad. Het systeem geeft een
waarschuwing zodra het tijd is voor een pauze. Deze Alfa Romeo Stelvio heeft als mooie veiligheidsoptie de
lane assist die u binnen de lijnen op de weg houdt.
Deze auto wordt geleverd met Bovag Garantie en u kunt er dan ook verzekerd van zijn dat hij grondig is
gecontroleerd. Als u nieuwsgierig bent naar deze auto, neem dan snel contact met ons op.
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Bij Autogroep Bos & Slegers doen wij natuurlijk altijd ons uiterste best om alle gegevens zo correct
mogelijk in te vullen. Maar feit blijft: wij hebben meer verstand van auto's dan van computers. Het kan dus
voorkomen dat er een keer een foutje zit in de gegevens. Mocht je twijfelen aan de juistheid van de
gegevens of een foutje ontdekken, dan horen wij heel graag van je. We controleren dan nog eens de
gegevens om te kijken of het klopt. Controleer de opties dus goed voordat je een auto koopt of bel ons van
te voren om het te controleren, aan de gegevens op de website kunnen geen rechten worden verbonden.
Direct een afspraak maken?
Welkom bij Autobedrijf Bos en Slegers
Een afspraak voor bezichtiging kunt U maken:
Via mail:
info@bosenslegers.nl of gerard@bosenslegers.nl
Via telefoon: 040-2522425 (algemeen nummer) of 06-20490119 (Gerard Slegers)
Onze openingstijden:
RECEPTIE:
Maandag t/m Vrijdag 08:00 - 18:00 uur
WERKPLAATS: Maandag t/m Vrijdag 09:00 - 18:00 uur
VERKOOP:
Maandag t/m Vrijdag 09:00 - 18:00 uur
Zaterdag
10:00 - 17:00 uur
Als extra service biedt Autobedrijf Bos & Slegers : EEN PROEFRIT BIJ U THUIS aan
Waar in Nederland U ook woont, wij zorgen er voor dat U, zonder extra inspanningen of moeite, in Uw
eigen omgeving kunt proefrijden met de door U geselecteerde auto.
Kosten voor deze proefrit thuis bedragen € 125,-- Een bedrag dat bij aanschaf van het voertuig op de
aanschafwaarde in mindering wordt gebracht waardoor deze service U uiteindelijk NIETS kost. Ook de
aflevering van de auto zal, indien gewenst, KOSTELOOS bij U thuis plaatsvinden
Wilt U bovenstaande proberen, Facetime dan met 06-20490119.
Bij aflevering van onze auto's brengen wij standaard € 695,-- in rekening.
Hiervoor krijgt de auto een complete afleveringsbeurt en een nieuwe APK. U neemt Uw auto dus altijd in
tiptop conditie mee.
Wilt U liever leasen? U kunt Uw eigen leaseprijs berekenen op www.bosenslegers.nl/leaseVoor de leaseprijs en de verzekering te raadplegen kunt u onderstaande link gebruiken
Voordelen van bij ons Verzekeren is : als u schade heeft 5 jaar de aankoopgarantie is gegarandeerd
aankoopprijs krijgt u terug met verder geen eigen risico
Ook hebben we mogelijkheden om de fabrieksgarantie met 2 jaar te verlengen meer weten vraag naar
deze mogelijkheid
Autogroep Bos en Slegers
Steenoven 28
5626DK Eindhoven
040-2522425
info@bosenslegers.nl
www.bosenslegers.nl

Aanbieder
Autogroep Bos & Slegers
Steenoven 28
5626 DK Eindhoven

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autogroep Bos & Slegers | Tel: 040 252 2425 | info@bosenslegers.nl

Tel: 040 252 2425
E-mail: info@bosenslegers.nl
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