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Fiat 500 TURBO 80PK AUTOMAAT AIRCO
NL-AUTO
02/2016 - Benzine - Automaat

€ 11.436,-
Autogegevens

Merk, model: Fiat 500

Uitvoering: TURBO 80PK AUTOMAAT AI...

Kenteken: JF-216-P

Kilometerstand: 69.910 km

Bouwjaar: 02/2016

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 915 kg

Motor: 875 cc, 80 pk (59 kW)

Kleur: Wit

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Boordcomputer, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Elektrisch bedienbare
buitenspiegels, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Getint glas, In
hoogte verstelbaar stuur, Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor, Stuurbekrachtiging, Zij airbags voor

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Transmissie: 5 versnellingen, Automaat
Topsnelheid: 171 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 4,4 l/100km (1 op 22,7)
Brandstofverbruik op de snelweg: 3,4 l/100km (1 op 29,4)
Energielabel: A

Staat
Schade: schadevrij

Financiële informatie
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Motorrijtuigenbelasting: € 79 - € 88 per kwartaal

Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja

Afleverpakketten
Optioneel afleverpakket (€ 779): NB: BOVAG 12 mnd, BOVAG 6 mnd wettelijk niet toegestaan! De Dame:
Optioneel afleverpakket (€ 779): De Dames geen zorgenpakket 2: Voor auto's boven de € 4.500,- hiervoor
krijgt je: - Onderhoudsbeurt conform schema. - Auto wordt netjes gepoetst. - Nieuwe APK. - Brandstof
20Ltr. - Wij zorgen dat je inruilauto wordt gevrijwaard.
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt

Het is en blijft gewoon een super leuke auto zo'n Fiat 500. Zeer eigentijds, je ziet er niet voor niets zoveel
rondrijden.....
We hebben gekozen eens een " vijf honderdje " te nemen met een AUTOMAAT. Heeft u nog nooit met een
automaat gereden ? Geen probleem. Wij nemen uitgebreid de tijd om samen met u een proefrit te maken
zodat u kunt wennen aan het rijden in een automaat.
Deze 500 is een origineel Nederlandse auto ( geen import ) en heeft 69.910 KM gereden en is uiteraard
voorzien van een Nationale AutoPas zodat u kunt zien dat de kilometerstand 100% in orde is.
De auto is uitgerust met o.a.: ijskoude airco, lichtmetalen velgen met all season banden, deelbare
achterbank, centrale vergrendeling met afstandsbediening, audio met USB en stuurbediening, bluetooth om
uw telefoon te koppen en handsfree te kunnen bellen, 6 airbags enz....
De heerlijke, super zuinige 80PK TURBO motor is voorzien van een onderhoudsvrije distributieketting.
Deze auto staat bij onze vestiging in 's-Hertogenbosch 073 - 711 04 21.

= Bedrijfsinformatie =

Al onze occasions zijn bij binnenkomst door onze technische mensen gecontroleerd op minimaal 71 -
punten. Voor nog meer zekerheid hebben we een uitgebreid afleverpakket voor € 779,= extra. Dit betreft
een afleverbeurt volgens onderhoudsschema, complete reiniging in en exterieur, 20 liter brandstof en een
nieuwe APK. Voor auto's onder de
€ 4.500,= bedraagt het afleverpakket € 379,=.
De Dames van Hurkmans is aangesloten bij de BOVAG.

Aanbieder
De Dames van Hurkmans
Afrikalaan 1a
5232 BD 's-Hertogenbosch

Tel: 073 711 0421
E-mail: info@ddvh.nl


