Fiat Punto Evo 1.2 Street | Airco | 5drs |
04/2016 - Benzine - Handgeschakeld

€ 8.350,Autogegevens
Merk, model:

Fiat Punto

Uitvoering:

Evo 1.2 Street | Airco...

Kenteken:

K-184-BP

Kilometerstand: 67.949 km
Bouwjaar:

04/2016

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.005 kg

Motor:

1.242 cc, 69 pk (51 kW)

Kleur:

Grijs

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

onbekend

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Elektrisch bedienbare
ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 102 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 45 liter
Acceleratie (0-100): 14,4 s
Topsnelheid: 155 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,5 l/100km (1 op 15,4)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,2 l/100km (1 op 23,8)
Energielabel: C
Staat
Aantal sleutels: 2

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Vakgarage van der Zweep | Tel: 058 255 2153 | info@vakgarage-zweep.nl

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 97 - 108 per kwartaal
Niet voor niets is de hatchback de meest populaire carrosserievorm in West Europa. Deze Fiat Punto Evo
bijvoorbeeld, is tegelijk ruim, praktisch en economisch. Hij is van het bouwjaar 2016 en heeft een
tellerstand van 67949 kilometer. Met zijn pittige benzinemotor stuurt u deze auto gemakkelijk en vlot door
het verkeer. Bij de uitrusting van deze auto horen onder meer elektrisch bedienbare ramen voor en
elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels.
Met de ingebouwde airconditioning zit u altijd ontspannen achter het stuur. Ook lederen versnellingspook,
verstelbaar stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening zijn aan boord.
Geavanceerde technische systemen houden tijdens elke rit het verkeer in de gaten en reageren op
potentieel gevaarlijke situaties. Brake assist herkent een noodsituatie en voert de remdruk op om de
remweg te verkorten. Op een helling houdt hill hold control de handrem vast totdat u weer gas geeft.
Nieuwsgierig geworden? Neem snel contact op om een afspraak te maken.
= Bedrijfsinformatie =
Voor meer informatie graag telefonisch contact opnemen met:
Wytse van der Zweep: 06-53465144

Elke dag tot 22:00 uur telefonisch & via WhatsApp te bereiken.
.
Inruil van uw huidige auto, boot, camper of financiering behoort ook tot de mogelijkheid.
Om Teleurstelling te voorkomen raden wij u aan altijd vooraf contact op te nemen voor een eventuele
proefrit met de auto.
U bent van harte welkom, de koffie staat klaar.
Vakgarage van der Zweep is al ruim 25 jaar een begrip in de regio Leeuwarden, voor zowel onderhoud,
reparatie , schade herstel en aanschaf van gebruikte en nieuwe auto's.
Wij gaan en staan voor kwaliteit en service!

Hoewel de informatie op deze internetsite zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn
wijzigingen of fouten in de gegevens en dergelijke te alle tijde voorbehouden en kan Vakgarage van der
Zweep hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Aanbieder
Vakgarage van der Zweep
Wartensterdijk 2A
9005 XS Warga
Tel: 058 255 2153
E-mail: info@vakgarage-zweep.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Vakgarage van der Zweep | Tel: 058 255 2153 | info@vakgarage-zweep.nl

