Fiat 500 1.0 Hybrid Sport | Carplay | "Matt
Grijs" | 16" Rijklaar
04/2021 - Benzine - Handgeschakeld

€ 18.450,Autogegevens
Merk, model:

Fiat 500

Uitvoering:

1.0 Hybrid Sport | Car...

Kenteken:

L-653-FJ

Kilometerstand: 10.000 km
Bouwjaar:

04/2021

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

955 kg

Motor:

999 cc, 69 pk (51 kW)

Kleur:

Grigio Opaco (708) (gr...

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Half leder/stof

Garantie:

Fabrieksgarantie

100%
Onderhouden:

Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Centrale deurvergrendeling, Cruise
Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen,
Metallic lak, Mistlampen voor, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Nieuw in 2021, de Fiat 500 Sport met de zuinige 1.0 motor, inclusief mildhybrid-techniek en 70PK,
gekoppeld aan een handgeschakelde 6-bak.
De nieuwe Fiat 500 sport is rijkelijk uitgerust om u van alle gemakken te voorzien (o.i.d.).
De auto is uitgerust met onder andere automatische airconditioning, 16" lichtmetalen sportvelgen, 7"
uConnect touchscreen met Apple Carplay / Android Auto, een panoramisch vast dak, parkeersensoren,
cruise control, sport- interieur en exterieur, een licht- en regensensor, en mistlampen.
Deze auto is voorzien van extra opties:
5KANederlands instructieboekje
6U9Cellofaan bescherming gehele auto (alleen i.c.m exterieurkleur mat)
802Exterieurkleur 708, Grigio Opaco
9S416" lichtmetalen velgen Sport Diamond Nero

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Zeeuw Automotive Zwijndrecht | Tel: 078 681 2700 | info@zeeuw.nl

Interesse in deze auto? Kom hem in het echt ervaren! Maak snel een afspraak om de auto te bekijken of
plan direct een proefrit. Wij staan voor je klaar en zijn bereikbaar via 078 - 681 27 00, info@zeeuw.nl of
neem contact met ons op via de contactmogelijkheden op deze pagina.
Zeeuw Automotive is jouw partner in mobiliteit. Welkom bij Zeeuw Automotive.
Deze advertentie en de inhoud ervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is echter mogelijk
dat in de gehanteerde advertentietekst bepaalde opties en/of accessoires zijn vermeld welke niet op deze
specifieke auto aanwezig zijn. Er kunnen derhalve aan de advertentie geen rechten worden ontleend en
Zeeuw Automotive kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en volledigheid van de
verstrekte informatie.

Aanbieder
Zeeuw Automotive Zwijndrecht
Ohmstraat 1
3335 LT Zwijndrecht
Tel: 078 681 2700
E-mail: info@zeeuw.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Zeeuw Automotive Zwijndrecht | Tel: 078 681 2700 | info@zeeuw.nl

