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Fiat 500X 1.5 Hybrid Yacht Club Capri Cabrio
Automaat | Navi | Clima | 18"
06/2022 - Hybride - Automaat

€ 36.900,-
Autogegevens

Merk, model: Fiat 500X

Uitvoering: 1.5 Hybrid Yacht Club ...

Kenteken: P-618-XR

Kilometerstand: 12.450 km

Bouwjaar: 06/2022

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Hybride

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.380 kg

Motor: 1.469 cc, 131 pk (96 kW)

Kleur: Blu Venezia (888) (bla...

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: BOVAG

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Centrale deurvergrendeling, Cruise
Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen,
Mistlampen voor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Nu bij Zeeuw Automotive direct uit voorraad leverbaar een jacht op 4 wielen de eerste en tevens de meest
luxe Fiat 500X! Met slechts een druk op de knop kunt u genieten van een heerlijk zonnetje door middel van
het nieuwe Dolce vita dak.

Net als de speciale 500 Riva-reeks, is het uiterlijk van de deze 'edizione limitata' van de Fiat 500X Yachting
een eerbetoon aan de "Yacht Club Capri"; een van de 40 meest prestigieuze zeilclubs in Italië. De unieke
stijl is geïnspireerd op de zeilkunst en de elegantie van luxejachten. Zo is zowel de auto als de kap in een
specifieke blauwe kleur. En verfraaien verchroomde designelementen beide modellen. Als blijk van
exclusiviteit van de samenwerking met Yacht Club Capri, pronkt een "Yacht Club Capri"-logo op de zij- en
achterkant van de twee Collectors' Editions.

HYBRIDE
De meest recente stap in de elektrische revolutie van Fiat. De 1,5 liter T4 GSE-benzinemotor, goed voor
130 pk, wordt ondersteund door een elektromotor van 48 V/15 kW en door een 12V-BSG-systeem
(riemaangedreven startmotor en dynamo), wat resulteert in een rijbeleving die stiller, krachtiger en
milieuvriendelijk is. Voeg daar de compleet nieuwe 7-trapsautomaat met dubbele koppeling aan toe en je
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geniet van ongekende rijprestaties met een CO2-uitstoot en een brandstofverbruik die tot 10% lager
liggen. De batterij opladen is niet aan de orde en toch geniet je van heel wat unieke eigenschappen van
een full hybrid. Bovendien kun je toegang krijgen tot verkeersluwe zones* en van fiscale vrijstellingen
profiteren, dit alles in combinatie met puur en verantwoord rijplezier.

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 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


