Fiat 500L Wagon 0.9 TwinAir Lounge,105pk,Cli
mate-control,Navigatie,pdc,Cruise-control,Pano
01/2018 - Benzine - Handgeschakeld

€ 13.400,Autogegevens
Merk, model:

Fiat 500L

Uitvoering:

Wagon 0.9 TwinAir Loun...

Kenteken:

P-177-HV

Kilometerstand: 87.127 km
Bouwjaar:

01/2018

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

MPV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.235 kg

Motor:

875 cc, 105 pk (77 kW)

Kleur:

Grijs

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

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

Bijzonderheden
Technische informatie
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 5,7 l/100km (1 op 17,5)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,2 l/100km (1 op 23,8)
Energielabel: C
Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 142 - € 160 per kwartaal
Afleverpakketten
Optioneel afleverpakket (€ 795): Afleverpakket (1): Extra pakket 12 maanden
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: De Liesbosch Verkoop B.V. | Tel: 030 281 7961 | info@vakgaragedeliesbosch.nl

Dit afleverpakket bevat: BOVAG Afleverbeurt; Vakgarant (12 maanden)
Het pure karakter van een Italiaanse auto herken je altijd. Kijk maar naar deze Fiat 500 L Wagon. De
aandrijving van deze Fiat wordt verzorgd door een tweecilinder motor en een handgeschakelde
zesversnellingsbak. Daglicht valt vrij binnen door het elektrisch bediende glazen panorama dak. Bij de rijke
uitrusting horen ook 16 inch lichtmetalen velgen, actieve hoofdsteunen, metallic lak, elektrisch bedienbare
ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en verstelbare achterbank.
De dab-ontvanger zorgt voor een ruime keuze uit digitale radiozenders en een kristalheldere
geluidsweergave. Het geluidssysteem is gemakkelijk en veilig te bedienen vanaf het stuur. Kaartlezen is
verleden tijd, dankzij het aanwezige navigatiesysteem. Met automatische airconditioning hoeft u alleen de
gewenste temperatuur in te stellen. Het systeem doet de rest. Boem is ho? Dat is verleden tijd. De
achteruitrijcamera laat precies zien hoeveel ruimte u achter nog heeft! In deze Fiat kunt u zich
concentreren op het verkeer, terwijl de auto de omgeving voor u in de gaten houdt. Een automatisch
inschakelbare verlichting zorgt dat de verlichting aangaat als het donkerder wordt - in tunnels bijvoorbeeld
- en de regensensor schakelt de ruitenwissers in als het nodig is. U hoeft er niets aan te doen. Relaxt rijden
is meegeleverd in de vorm van cruise control. Ook is de Fiat uitgerust met: verstelbaar stuur, automatisch
dimmende binnenspiegel en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
Met de nieuwste technologieën aan boord is deze Fiat in staat om zelf te reageren op potentieel gevaarlijke
situaties op de weg. Brake assist herkent een noodsituatie en voert de remdruk op om de remweg te
verkorten.
Belangstelling? Bel ons en we leggen de sleutels klaar voor een proefrondje. Deze Fiat 500 L Wagon komt
uit 2018, werd geleverd van 01-07-2017 tot 30-06-2019 en kostte toen € 26,713.-. Deze geïmporteerde
personenauto staat sinds 2022 op kenteken, is voorzien van een benzine motor, heeft een maximum
vermogen van 77 kW (105 PK) en een cilinderinhoud van 875 cc.
De personenauto heeft een topsnelheid van 180 km per uur en bereikt vanuit stilstand de 100 km/u in 12.5
seconden. Het verbruik van deze personenauto is gemiddeld 4.80 liter per 100 km en hij weegt 1290 kg.
De wegenbelasting bedraagt € 159.- per kwartaal.
= Bedrijfsinformatie =
Vakgarage de Liesbosch is al ruim 19 jaar aangesloten bij stichting Vakgarage en de Bovag .Ons bedrijf is
een vertrouwd adres voor onderhoud, reparatie, apk, banden en schadeherstel. U wordt snel en vakkundig
geholpen waarbij klantvriendelijkheid hoog in het vaandel staat. Dit alles uiteraard binnen een
aanvaardbaar prijsniveau. Ook voor onderhoud aan uw leaseauto ,camper en bedrijfsauto bent u bij ons
aan het juiste adres.Daarnaast verkopen wij occasions tegen concurrerende prijzen.
Vakgarage de Liesbosch heeft altijd een wisselend aanbod occasions staan. De occasions die door
Vakgarage de Liesbosch aangeboden worden hebben bij verkoop en anders bij aflevering altijd een geldige
APK, hier hoeft niet extra voor betaald te worden tenzij anders aangegeven. "De prijs voor deze auto is
inclusief een geldige APK van minimaal 6 maanden en 12 maanden wettelijk bepaalde garantie. De auto
wordt op uw naam overgeschreven en tevens heeft de auto een pre inspectie en vloeistof controle gehad.
Onderhoud en uitgebreide garantiepakketten bieden wij u graag tegen meerprijs aan." Wij zijn ook
bereikbaar op whatsapp 06-53151476.
Let op, als u reageert op een advertentie dan kan ons antwoord in uw reclame of ongewenste mailbox
terechtkomen. Wij doen altijd ons best om binnen 1 werkdag te reageren op uw vraag.
Genoemde prijs is de basisprijs inclusief lopende apk en wettelijk bepaalde garantie. Uitsluitend op
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Viabovag vindt u de prijs inclusief 12 mnd Bovag garantie.
U kunt bij ons kiezen voor het afleverservicepakket à €395,-, hiervoor wordt de auto geleverd met een
nieuwe apk, afleverbeurt, 20 liter brandstof en 3 maanden garantie op motor en versnellingsbak. .
Ons 6 maanden garantie afleverpakket inclusief 6 mnd Full Cargarantie kost € 795,- (niet van toepassing
op auto's met resterende fabrieksgarantie).
Afleverpakket uitgebreid €1250,- : 12 maanden BOVAG garantie indien mogelijk afhankelijk van bouwjaar
auto, onderhoud volgens fabrieksschema, afhankelijk van onderhoudsschema 1 jaar onderhoudsvrij ,12/24
maanden APK, Nationale Autopas (NAP), aircoservice, 1 jaar gratis Vakgarage Pechhulp
Onze auto's zijn altijd goed onderhouden en alle keuringen zijn toegestaan. Vakgarage de Liesbosch heeft
altijd 1e klas occasions op voorraad waarmee u zorgeloos kunt rijden! Graag tot ziens bij Vakgarage de
Liesbosch in Nieuwegein.
Ondanks dat onze advertenties met zorg worden samengesteld, kan aan de inhoud geen rechten worden
ontleend. Controleer daarom de opties die voor u van belang zijn vóór de aankoop, wij helpen u daarbij
met alle plezier.
LIKE onze Facebook/Instagam pagina of download onze Vakgarage de Liesbosch app in de appstore om
direct op de hoogte te zijn van onze voorraad en acties!
" Wij zijn ook bereikbaar op whatsapp 06-53151476.

Aanbieder
De Liesbosch Verkoop B.V.
Nijverheidsweg 9J
3433 NP Nieuwegein
Tel: 030 281 7961
E-mail: info@vakgaragedeliesbosch.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: De Liesbosch Verkoop B.V. | Tel: 030 281 7961 | info@vakgaragedeliesbosch.nl

