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Fiat 500X Cross FireFly Turbo 1.0 GSE
Winterpack
05/2019 - Benzine - Handgeschakeld

€ 18.445,-
Autogegevens

Merk, model: Fiat 500X

Uitvoering: Cross FireFly Turbo 1....

Kenteken: J-165-ZZ

Kilometerstand: 68.000 km

Bouwjaar: 05/2019

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.295 kg

Motor: 999 cc, 120 pk (88 kW)

Kleur: NOIR CINEMA (Zwart)

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: onbekend

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, In hoogte verstelbaar stuur, Lichtmetalen
velgen, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Startonderbreker, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Fiat 500 X Cross FireFly Turbo 1.0 GSE Winterpack

- Kenteken: J-165-ZZ
- Merk: Fiat
- Model: 500 X Cross
- APK tot: 31-05-2023
- Tellerstand: 68000 KM
- Carrosserievorm: SUV
- Aantal deuren: 5
- Brandstofsoort: Benzine
- Bouwjaar: 2019
- Transmissie: Handgeschakeld
- Kleur: zwart
- Kleurnaam: NOIR CINEMA
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- Motorinhoud: 999 cc
- Aantal cilinders: 3
- Motorcode: 55282151
- Vermogen: 88 kW / 120pk
- Ledig gewicht: 1295 kg
- Max. trekgewicht: 1250 kg
- Aantal zitplaatsen: 5
- Verbruik: 6.5 l/100 km
- BTW/Marge: Marge, de BTW is niet aftrekbaar
- Lengte: 427 cm
- Breedte: 180 cm
- Aantal sleutels: 2
- Onderhoudshistorie aanwezig: Ja
- Motorrijtuigenbelasting: € 163 - 183 per kwartaal
- Emissieklasse: Euro 6

Bijzondere opties & accessoires

- Extra getint glas
- Reservewiel
- Verwarmde voorruit
- Voorstoelen verwarmd

Pakket: Pack winter

- Verwarmde voorruit
- Voorstoelen verwarmd

Comfort

- Boordcomputer
- Cruise control
- Regensensor

Exterieur

- Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
- Buitenspiegels in carrosseriekleur
- Buitenspiegels verwarmbaar
- Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
- Dakrails
- Dimlichten automatisch
- Extra getint glas
- Lichtmetalen velgen 17"
- Mistlampen voor adaptief
- Parkeersensor achter
- Verwarmde voorruit

Infotainment
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- DAB ontvanger
- Multimedia-voorbereiding
- Navigatiesysteem full map
- Radio
- Spraakbediening
- Stuurwiel multifunctioneel

Interieur

- Achterbank in delen neerklapbaar
- Airco (automatisch)
- Armsteun voor
- Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- Elektrische ramen achter
- Elektrische ramen voor
- Hoofdsteunen achter
- Lederen stuurwiel
- Lederen versnellingspook
- Stof/kunstlederen bekleding
- Stuur verstelbaar
- Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
- Voorstoelen verwarmd

Milieu

- Start/stop systeem

Overige

- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- Apple Carplay/Android Auto
- Bestuurdersairbag
- Bluetooth telefoonvoorbereiding
- Brake Assist System
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- Elektronische remkrachtverdeling
- Hoofd airbag(s) achter
- Hoofd airbag(s) voor
- Lichtmetalen velgen multi-spaaks 17"
- Passagiersairbag
- Reservewiel
- Rijstrooksensor met correctie
- Zij airbag(s) voor

Veiligheid

- Achteruitrijcamera
- Alarm klasse 1(startblokkering)
- Bandenspanningscontrolesysteem
- Hill hold functie
- Rijstrooksensor
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- Verkeersbord detectie

Opties op deze auto:
5CK 601 Nero Cinema Pastellak
803 Compact reservewiel
070 Privacy glass
511 3e hoofdsteun achter
6R7 Pack Winter
253 - Voorruit wisserdeel elektrisch verwarmbaar
452 - Verwarmbare voorstoelen

Bij het ontwerpen van de Fiat 500 X Cross stonden uw comfort en uw veiligheid centraal. Deze 500 X Cross
is van het bouwjaar 2019. Hij heeft een benzinemotor en een handgeschakelde versnellingsbak. Lekker
hoor, die verwarmbare voorstoelen. Helemaal op koude dagen. Bij de rijke uitrusting horen ook 17 inch
lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, extra getint glas, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch
bedienbare en verwarmde buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.

De DAB-ontvanger zorgt voor een ruime keuze uit digitale radiozenders en een kristalheldere
geluidsweergave. Ingebouwde spraakbediening maakt het mogelijk om de auto te bedienen zonder dat uw
aandacht wordt afgeleid. Nooit meer de weg kwijt: daarvoor zorgt het onboard full map navigatiesysteem.
De auto is ook uitgevoerd met automatische airconditioning. Wat een gemak, die achteruitrijcamera. Alles
in beeld zonder capriolen. Achter het stuur van deze Fiat bent u niet alleen. De auto kijkt als het ware met
u mee tijdens de rit. De regensensor schakelt de ruitenwissers in als het nodig is en de automatisch
inschakelbare verlichting doet de lichten voor u aan. De cruise control vermindert het brandstofverbruik en
vergroot het comfort. Met lederen versnellingspook, in hoogte verstelbaar stuur, boordcomputer en
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening is deze Fiat helemaal compleet.

Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Bij de
veiligheidssystemen van deze Fiat hoort ook de verkeersbord-detectie. Die leest tijdens het rijden als het
ware met u mee en attendeert u op de significante verkeersborden langs en boven de weg. Een noodstop
maken doet u liever niet. Maar áls het nodig is, geeft de Brake Assist maximale ondersteuning. Het
Lane-keeping systeem garandeert dat u zich niet onverhoeds buiten de lijnen van de rijstrook begeeft.

Belangstelling? Bel ons en we leggen de sleutels klaar voor een proefrondje.

Autobedrijf De Jong in Damwâld was al meer dan vijftig jaar de officiële Fiat-dealer van
Noordoost-Friesland en een begrip in de regio. Voor nieuwe en gebruikte Fiats en voor service, onderhoud
en reparatie aan alle merken bent u van harte welkom in onze vestiging aan de Haadwei(=Hoofdweg) 58 in
Damwâld(=Damwoude).

Autobedrijf de Jong
Haadwei 58
9104BH Damwâld
0511-421282
info@dejong-damwoude.nl

www.dejong-damwoude.nl

Aanbieder
Autobedrijf De Jong
Hoofdweg 58
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9104 BH Damwoude

Tel: 0511 421 282
E-mail: info@dejong-damwoude.nl


