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Fiat Punto TwinAir Turbo 100 Sempre 5-drs
NAVI CLIMATE PDC 16"
07/2017 - Benzine - Handgeschakeld

€ 10.450,-
Autogegevens

Merk, model: Fiat Punto

Uitvoering: TwinAir Turbo 100 Semp...

Kenteken: PL-595-J

Kilometerstand: 61.812 km

Bouwjaar: 07/2017

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.065 kg

Motor: 875 cc, 101 pk (74 kW)

Kleur: Nero Vesuvio (Zwart)

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

Garantie: Certified Choice

100%
Onderhouden: Ja

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, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Mistlampen
voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 145 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 45 liter
Acceleratie (0-100): 11,7 s
Topsnelheid: 180 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 4,5 l/100km (1 op 22,2)
Brandstofverbruik op de snelweg: 3,4 l/100km (1 op 29,4)
Energielabel: A

Historie
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100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 125 - € 141 per kwartaal

Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: Standaardpakket: 6 maanden Autoexpert-garantie 
Dit afleverpakket bevat: Autoexpert (6 maanden); 12 maanden Mobiliteitshulp, 12 maanden ServicePlus
Pas, Coupon voor gratis APK-keuring, Nationale Autopas

De Fiat Punto is gemaakt om van te genieten. Van zijn stijlvolle vormgeving, zijn verzorgde interieur, zijn
krachtige motor en zijn uitgebalanceerde onderstel. Ongelimiteerd genieten, kilometer na kilometer. Met
deze auto is een pittige rijstijl mogelijk, terwijl de motor toch spaarzaam met brandstof omgaat. Tot de
voorzieningen van deze auto behoren 16 inch lichtmetalen velgen, extra getint glas, metallic lak, elektrisch
bedienbare ramen achter, elektrisch verstelbare buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.

Muziek, radio, podcasts, routeinformatie: het audiosysteem is gekoppeld aan het met navigatiepakket en
levert het allemaal in topkwaliteit, inclusief bluetooth. Bij de luxe van deze auto hoort ook automatische
airconditioning. Onbedoeld snijden na het inhalen gebeurt niet meer, dankzij de achteropkomend verkeer
waarschuwing. Bij slecht weer heeft u alle aandacht nodig voor de weg. Daarom regelt de regensensor de
wiscapaciteit op uw voorruit. De meeste schade bij inparkeren komt van een randje of paaltje dat u even
niet zag. Maar de parkeersensoren zien alles en waarschuwen op tijd. Met de cruise control kunt u zorgen
dat u op die rechte stukken toch uit beeld blijft bij de flitsers. De uitrusting van deze auto is met
verstelbaar stuur, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer en centrale deurvergrendeling
met afstandsbediening behoorlijk compleet.

De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Fiat Punto samen. Wanneer u hard moet remmen, is elke
decimeter verkorting van de remweg essentieel. Voor extra remkracht zorgt dan de Brake Assist.

Indien u interesse heeft in deze auto, zetten we hem graag klaar voor een proefrit. We horen graag van u,
mailt of belt u ons meteen?

== Een begrip in de regio ==

Als het om auto's gaat, is Koene Auto inmiddels al ruim 50 jaar een begrip in de regio Velsen. In 1952
startte grondlegger Loek Koene aan de Hagelingerweg in Santpoort een klein garagebedrijf, dat inmiddels
is uitgegroeid tot een modern Fiat-dealerbedrijf.
Na een periode gevestigd te zijn geweest in IJmuiden, betrok Koene Auto in 1998 het huidige dealerpand
aan de Broekerdreef in Velserbroek. Wij staan voor u klaar, voor een proefrit in een nieuwe Fiat tot
onderhoud.
Uiteraard bent u van harte welkom in ons bedrijf. Kom eens langs in onze vestiging in Velserbroek of vraag
direct online een offerte aan voor de Fiat naar keuze.

Aanbieder
Koene Auto
Broekerdreef 120
1991 AZ Velserbroek

Tel: 023 537 9700
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