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Alfa Romeo Stelvio 2.0 T AWD First Edition
automaat,Navigatie,L.M.Velgen,Private
glass,Climate cont
03/2017 - Benzine - Automaat

€ 33.950,-
Autogegevens

Merk, model: Alfa Romeo Stelvio

Uitvoering: 2.0 T AWD First Editio...

Kenteken: NL-200-Z

Kilometerstand: 110.497 km

Bouwjaar: 03/2017

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.635 kg

Motor: 1.995 cc, 280 pk (206 kW)

Kleur: Grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Automatic climate control, Cruise
Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Elektrisch verstelbare
bestuurdersstoel met geheugen, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem,
Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Traction control, Trekhaak, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Bandenmaat: 255/45 R20
Acceleratie (0-100): 5,7 s
Topsnelheid: 230 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 8,9 l/100km (1 op 11,2)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,9 l/100km (1 op 16,9)
Energielabel: D
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Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 240 - € 272 per kwartaal

Nette dealer onderhouden Alfa Romeo Stelvio 2.0 T AWD First Edition 280 PK.
Dit is een originele Nederlandse auto en heeft o.a. Navigatie, Bluetooth telefoon-
voorbereiding, Leren bekleding en leder stuurwiel, Stoelverwarming, Stuurverwarming,
Middenarmsteun, Trekhaak met afneembare kogel, 19 Inch.L.M.Velgen, Parkeersensoren-
voor en achter, Achteruitrij camera, Rijstrook detectie, Bots waarschuwings systeem,
Stoel met memory, In hoogte verstelbare voorstoelen en stuur, Xenon verlichting, Isofix,
Dagrij verlichting, Dimlichten automatisch, Regensensor, Electr.verstelbare en inklapbare-
buitenspiegels, Keyless entry, Private glass, Elektrisch bedienbare achterklep.

Geavanceerde techniek in een stijlvolle verpakking, dat is een goede omschrijving van deze Italiaan. De
aandrijving van deze Alfa Romeo wordt verzorgd door een viercilinder motor en een automatische
transmissie. De hoogwaardige, lederen bekleding benadrukt de kwaliteit van deze Alfa Romeo. Zit u goed?
De stoelen zijn eenvoudig instelbaar dankzij de elektrische bediening met geheugen. Een praktische extra
is de elektrisch bedienbare achterklep die opent en sluit met een druk op de knop. Al is het nog zo fris,
koude handen zijn verleden tijd door het verwarmd stuurwiel. Met de krachtige xenonverlichting rijdt u
ontspannen in het donker. Bij de uitrusting van deze auto horen onder meer 19 inch lichtmetalen velgen,
extra getint glas, led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, actieve hoofdsteunen, metallic lak,
verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch inklapbare buitenspiegels,
led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

Onder alle omstandigheden een volmaakt geluid onderweg: het high performance audiosysteem zorgt
ervoor. De dab-ontvanger zorgt voor een ruime keuze uit digitale radiozenders en een kristalheldere
geluidsweergave. Met de audiobediening op het stuur bedient u het audiosysteem zonder uw ogen van de
weg te halen. Met de routebegeleiding van het navigatiesysteem kunt u zich volledig op het verkeer
concentreren. Tot de standaard uitrusting van deze auto hoort ook electronic climate control. Soepel
inparkeren in de krapste parkeervakken. De achteruitrijcamera maakt het mogelijk. Om de veiligheid
onderweg te verhogen, heeft deze Alfa Romeo zowel een automatisch inschakelbare verlichting als een
regensensor aan boord, zodat hij zelf de verlichting en de ruitenwissers kan inschakelen. Met de cruise
control kunt u zorgen dat u op die rechte stukken toch uit beeld blijft bij de flitsers.

De auto is voorzien van een trekhaak en is een uitstekende caravantrekker. Zoals u mag verwachten van
deze Alfa Romeo Stelvio is hij uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen. Het accident
avoidance system helpt aanrijdingen te voorkomen en vergroot de veiligheid voor u en uw passagiers. Lane
assist waarschuwt als u onbedoeld van rijbaan wisselt.

Een proefrit levert het bewijs. Neem contact op en we maken een afspraak!

Aanbieder
Autobedrijf van Burken
Dorpsstraat 114
3927 BG Renswoude

Tel: 0318 571 719
E-mail: verkoop@vanburken.nl


