Chevrolet Spark 1.0 16V LS .. LPG-G3 zeer
goedkoop auto rijden ...
06/2012 - LPG - Handgeschakeld

€ 5.390,Autogegevens
Merk, model:

Chevrolet Spark

Uitvoering:

1.0 16V LS .. LPG-G3 z...

Kenteken:

67-XKL-4

Kilometerstand: 89.809 km
Bouwjaar:

06/2012

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

LPG

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

929 kg

Motor:

995 cc, 65 pk (48 kW)

Kleur:

Grijs

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Audiosysteem, Centrale deurvergrendeling, Elektrisch bedienbare
ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Metallic lak, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Technische informatie
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 8,7 l/100km (1 op 11,5)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,6 l/100km (1 op 17,9)
Energielabel: B
Staat
Aantal sleutels: 2 (1 handzender)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 91 - 100 per kwartaal
Afleverpakketten
Optioneel afleverpakket (€ 910): Afleverpakket (1)
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt; +
?
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: ACL Auto Centrum Leidschendam | Tel: 070 320 3000 | verkoop@autocentrumleidschendam.nl

U bent opzoek naar een compacte en zuinige stadsauto met ZEER goedkope brandstof en LAGE
wegenbelasting? Dan bent u bij de juiste auto uitgekomen! Deze auto is niet alleen zuinig in verbruik hij is
ook voordelig in het onderhoud en de wegenbelasting. Deze frisse auto staat op u te wachten in onze
showroom. Kom gerust langs voor een kopje koffie en om uw nieuwe auto te bekijken. Natuurlijk wilt u ook
eerst proefrijden, Dit is bij ons geen enkel probleem. Bel ons eerst even op zodat wij hem voor u klaar
kunnen zetten.
= Bedrijfsinformatie =
CarProf Auto Centrum Leidschendam (ook wel ACL genoemd) is al ruim 40 jaar het vertrouwde adres voor
alles wat met uw mobiliteit te maken heeft en .... ACL is "sterk in élk merk!" Niet alleen voor de verkoop
van nieuwe - en tweedehands auto's, maar ook voor Reparatie, Onderhoud, APK of Aircoservice. In verband
met Private Leasing / Financiering zijn de genoemde bedragen 'B-2-B'prijzen. Informeer naar de
afleverpakketten of kijk op www.viabovag.nl voor de verkoopprijs inclusief 6 maanden BOVAG-garantie.
Onze advertenties zijn zorgvuldig samengesteld: aan eventuele fouten of prijswijzigingen kunnen geen
rechten ontleend worden. Het CarProf ACL-team staat graag voor u klaar; altijd service met een glimlach.
Graag tot ziens! Wim en Guus. Telefoon 070 320 30 00 / verkoop@autocentrumleidschendam.nl / Oók
WhatsApp: 070 320 30 00

Aanbieder
ACL Auto Centrum Leidschendam
Oude Middenweg 237
2491 AH Den Haag
Tel: 070 320 3000
E-mail: verkoop@autocentrumleidschendam.nl
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