Fiat 500C Abarth 1.4 T-Jet 165 PK Turbo
Scorpione Oro
07/2021 - Benzine - Handgeschakeld

€ 35.450,Autogegevens
Merk, model:

Fiat 500C

Uitvoering:

Abarth 1.4 T-Jet 165 P...

Kenteken:

L-625-TX

Kilometerstand: 12.450 km
Bouwjaar:

07/2021

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Cabriolet

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.065 kg

Motor:

1.368 cc, 165 pk (121 kW)

Kleur:

Nero Scorpione (876) (...

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Half leder/stof

Garantie:

Fabrieksgarantie

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

Bijzonderheden
De nieuwe Abarth 595 ScorpioneOro is ontstaan om de nalatenschap van de bekende A112 Abarth "Gold
Ring" uit 1979 voort te zetten. Deze wagen staat ook bekend als de A112 Abarth "Targa Oro" en werd
slechts in 150 exemplaren geproduceerd. Net zoals met de nieuwe Abarth 595 ScorpioneOro waren het de
stijlvolle details die hem zo speciaal en exclusief maakten, zoals het zwarte lakwerk, de goudkleurige
decoratieve lijn langs de rand van het koetswerk en de lichtmetalen velgen, die ook in opvallend goud
waren gelakt. Momenteel zijn er nog maar een handvol Abarth 112 « Targa Oro » in gebruik.
Een eerbetoon aan zijn eigen geschiedenis, een bevestiging van zijn eigen identiteit. De nieuwe Abarth 595
ScorpioneOro is verkrijgbaar in een beperkte reeks van slechts 2.000 stuks en combineert ongeziene
prestaties met een authentieke en opvallende stijl.
Prestaties worden geboren in de motor: 165 pk, haalt een topsnelheid van 218 km/u met een acceleratie
van 0-100 in 7,3 seconden.

Interesse in deze auto? Kom hem in het echt ervaren! Maak snel een afspraak om de auto te bekijken of
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Zeeuw Automotive Zwijndrecht | Tel: 078 681 2700 | info@zeeuw.nl

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
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