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Fiat 500 1.2 Lounge,Climate control,Cruise
control,L.M.Velgen,Panoramadak
06/2018 - Benzine - Handgeschakeld

€ 10.950,-
Autogegevens

Merk, model: Fiat 500

Uitvoering: 1.2 Lounge,Climate con...

Kenteken: J-653-ZD

Kilometerstand: 87.329 km

Bouwjaar: 06/2018

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 840 kg

Motor: 1.242 cc, 69 pk (51 kW)

Kleur: Wit

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: onbekend

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Automatic climate control,
Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise
Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Zeer nette dealer onderhouden Fiat 500 1.2 Lounge
Deze auto heeft o.a. Cruise control, Climate control, L.M.Velgen,
Stuurbekrachtiging, Bumpers en spiegels in carrosseriekleur,
Centr.deurvergrendeling op afstand, Electr.ramen en spiegels,
Isofix, Bandenspanningscontrole systeem, Lederstuurwiel, ABS,
Radio/cd-speler met USB en AUX aansluiting, Bluetooth telefoonvoorbereiding,
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel en stuur, Dimlichten automatisch,
Panoramadak en Start/stop systeem.

Een Italiaanse auto is altijd een prachtige mix van uitstekende rijkwaliteiten en een stijlvol uiterlijk. Dat is
bij deze Fiat 500 al niet anders. De aandrijving van deze Fiat wordt verzorgd door een viercilinder motor en
een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Wat een heerlijk ruim gevoel en zoveel licht geeft dat glazen
panorama dak! Ook is de auto voorzien van: 15 inch lichtmetalen velgen, elektrisch bedienbare ramen
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voor, elektrisch inklapbare buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.

Met de dab-ontvanger luistert u naar glasheldere digitale radio. Alle belangrijke audiofuncties heeft u onder
handbereik met de audiobediening op het stuur. U weet altijd waar u moet zijn, dankzij het
navigatiesysteem. De climate control zorgt voor een behaaglijk klimaat in de auto. De regensensor
activeert automatisch de ruitenwissers als het regent of sneeuwt. Parkeersensoren zijn een handig
hulpmiddel om parkeerschades te voorkomen.

Geavanceerde technische systemen houden tijdens elke rit het verkeer in de gaten en reageren op
potentieel gevaarlijke situaties. Brake assist herkent een noodsituatie en voert de remdruk op om de
remweg te verkorten. Zodra een van de banden spanning verliest, geeft het
bandenspanningscontrolesysteem een waarschuwingssignaal.

Heeft u interesse in deze mooie Fiat? Bel ons dan of mail ons, om een afspraak te maken.

Aanbieder
Autobedrijf van Burken
Dorpsstraat 114
3927 BG Renswoude

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


