Abarth 500 1.4 T-Jet 172pk 595 Turismo Savali
Tuning | Ragazzon Performance-Uitlaat | Bi-Xe
04/2016 - Benzine - Handgeschakeld

€ 18.675,Autogegevens
Merk, model:

Abarth 500

Uitvoering:

1.4 T-Jet 172pk 595 Tu...

Kenteken:

PG-021-X

Kilometerstand: 28.826 km
Bouwjaar:

04/2016

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.010 kg

Motor:

1.368 cc, 173 pk (127 kW)

Kleur:

Gara White (Wit)

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

Leder

Garantie:

BOVAG

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

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 260 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 35 liter
Acceleratie (0-100): 7,4 s
Topsnelheid: 210 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 7,9 l/100km (1 op 12,7)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,9 l/100km (1 op 20,4)
Energielabel: F
Staat
Aantal sleutels: 2 (1 handzender)
Financiële informatie
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Sturm Dealer Occasions | Tel: 0118 420 390 | info@sturmdealeroccasions.nl

Motorrijtuigenbelasting: € 97 - 108 per kwartaal
Leaseprijs: € 298 p/m (financial lease, 72 maanden, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)
Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
BOVAG Afleverbeurt: Ja
Dit betreft een zeer unieke Abarth 595 Turismo die is getuned door de gerenommeerde Abarth tuner
Savali. Tevens is een zeer prijzige Ragazzon performance uitlaat gemonteerd met kleppensysteem.
= Bedrijfsinformatie =
WIJ BLIJVEN (ON)GEWOON OPEN
We zijn op verschillende manieren bereikbaar om een auto te kopen. Nu onze showroom is gesloten zijn
onze verkopers online beter bereikbaar dan ooit en willen je met plezier helpen bij vragen over onze
kwaliteitsoccasions. Een proefrit of aflevering op locatie? Dat regelen wij graag voor je!
Dit kan op verschillende manieren; telefonisch, via de chat op onze website, maar ook via e-mail.
Daarnaast is ons volledige aanbod producten en diensten te vinden op onze website en zitten wij klaar voor
al uw vragen!
STERK IN ELK MERK
Sturm Dealer Occasions biedt een ruim aanbod occasions aan met betaalbare topkwaliteit in een moderne
showroom op zichtlocatie aan de Mortiereboulevard 1 in Middelburg. Onze voorraad bestaat uit 100
occasions in iedere prijsklasse. Van je eerste auto tot een ruime gezinsauto tot een premium luxeauto. Voor
ieder wat wils bij SDO!
Al onze occasions worden geïnspecteerd middels onze grondige 40-punten check. Kosten nog moeite
worden gespaard om onze auto's in topconditie er bij te zetten zodat de volgende berijder zorgeloos kan
genieten. Daarnaast worden alle auto's professioneel gereinigd en gepolierd zodat iedere auto in iedere
prijsklasse in showroomstaat wordt gepresenteerd. Het is toch uw nieuwe auto ook al is ie niet nieuw.
KWALITEIT
Wij streven naar optimale transparantie over onze occasions en het verkoopproces. Zo bieden we een
prettige koopervaring en bovenal zorgeloos genieten van je nieuwe auto.
Dit ondersteunen we door het oriëntatie proces zo eenvoudig mogelijk te maken op onze website en alle
beschikbare informatie per occasion te verzamelen en te delen. De prettige koopervaring vind je terug in de
gastvrijheid in onze vestiging. U bent van harte uitgenodigd.
6 MAANDEN BOVAG GARANTIE
Als u een tweedehands auto koopt, wilt u zekerheid. Zeker weten dat u geen kat in de zak koopt en dat u
niet te veel betaalt. Sturm Dealer Occasions geeft u zekerheid op het gebied van service en garantie. Al
onze auto's worden standaard geleverd met 6 maanden BOVAG Garantie*
BEREIKBAARHEID
Sturm Dealer Occasions bevind zich in een moderne showroom aan de Mortiereboulevard 1 in Middelburg.
Centraal gelegen in Zeeland met goede toegankelijkheid en dichtbij de snelweg. Zo staat u vanuit
Zuid-Holland of Noord-Brabant binnen een uur bij ons voor de deur. Het unieke aan Sturm Dealer
Occasions is dat al onze auto's er rijklaar bij staan. Dat betekend dat iedere auto na aankoop direct kan
worden meegenomen. Vraag één van onze medewerkers naar meer informatie.
Wij stellen het op prijs dat u geïnteresseerd bent in de auto's van Sturm Dealer Occasions. Neem bij twijfel
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over de juistheid van deze advertentie altijd contact op met de verkoop afdeling van Sturm Dealer
Occasions. Aan de in de advertenties getoonde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden
ontleend.
*6 maanden BOVAG garantie geldt uitsluitend voor occasions met een verkoopprijs boven €4.500,-

Aanbieder
Sturm Dealer Occasions
Mortiereboulevard 1
4337 RD Middelburg
Tel: 0118 420 390
E-mail: info@sturmdealeroccasions.nl
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