
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Zeeuw Automotive Rotterdam | Tel: 010 202 0561 | info@zeeuw.nl

Fiat 500L Classic 1972
06/1972 - Benzine - Handgeschakeld

€ 11.950,-
Autogegevens

Merk, model: Fiat 500L

Uitvoering: Classic 1972

Kenteken: AR-07-91

Kilometerstand: 1.829 km

Bouwjaar: 06/1972

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 514 kg

Motor: 500 cc, 20 pk (15 kW)

Kleur: Rood

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Leder

Opties en accessoires

Bijzonderheden
De Fiat 500L is klein, lief en een giller om in te rijden. Deze dwerg tovert sinds 1957 een brede glimlach op
het gezicht van zijn bestuurder, passagiers en voorbijgangers. De Fiat 500L, een luxe versie van de 500F.
De L - van Lusso - is herkenbaar aan de sierlijke beugels op de voor- en de achterbumper en de
verchroomde sierlijsten rond de voor- en de achterruit.

Prachtige Italiaanse Fiat 500L uit 1972. Deze Fiat beschikt over een zonnedak en prachtig rood lakwerk.
Niet alleen het uiterlijk, maar ook het interieur is in zeer goede staat. Zo is het interieur bekleed met zwart
leder, afgewerkt met zwarte piping. Het eenvoudige dashboard is voorzien van een enkele combiklok en
prachtig stuurwiel. De Fiat 500 rijdt perfect en beschikt over de originele 2 cilinder 499cc motor. Zeer
mooie Fiat 500, een genot om mee te rijden.

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 010 - 202 05 61,
rotterdam@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
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Zeeuw Automotive kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en volledigheid van de
verstrekte informatie.

Aanbieder
Zeeuw Automotive Rotterdam
Jacques Dutilhweg 443
3065 HJ Rotterdam

Tel: 010 202 0561
E-mail: info@zeeuw.nl


