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Honda Civic 2.0 e:HEV Sport Zelfopladende
Hybride Nu Bestelbaar!
09/2022 - Hybride - Handgeschakeld

€ 39.900,-
Autogegevens

Merk, model: Honda Civic

Uitvoering: 2.0 e:HEV Sport Zelfop...

Kenteken: R-710-JL

Kilometerstand: 4.500 km

Bouwjaar: 09/2022

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Hybride

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.433 kg

Motor: 1.993 cc, 143 pk (105 kW)

Kleur: Premium Crysthal Blue ...

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

Garantie: Fabrieksgarantie

100%
Onderhouden: Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening,
Cruise Control, Elektrisch bedienbare buitenspiegels, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare
voorportierramen, Getint glas, In hoogte verstelbaar stuur, Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stoelverwarming voor, Stuurbekrachtiging, Traction control, Xenon
verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Brandstofsoort: Hybride (elektrisch en benzine)
Topsnelheid: 200 km/u

Functioneel
Afmetingen laadruimte: 1760 x 1510 x 1040 cm

Milieu
Energielabel: A

Onderhoud, historie en staat
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100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Schade: schadevrij

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 194 - € 220 per kwartaal

Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
BOVAG Afleverbeurt: Ja

De Nieuwe Civic e:HEV is er!
Met Honda's e:HEV volledig hybride technologie kunt u volledig elektrisch en dus stil rijden met een
maximaal koppel van 315 Nm.
De nieuwe Civic e:HEV moet nooit worden aangesloten op het net. De volledig hybride aandrijflijn heeft
immers geen netstroom nodig en vangt energie op die verloren gaat tijdens het remmen, om de hybride
batterij te voeden.
Honda ontwikkelt al hybride auto's sinds 1999 en beschikt over een schat aan ervaring en kennis op het
gebied van
Daarnaast viert de Civic dit jaar zijn 50ste verjaard en deze 11e generatie geniet van vele innovaties!

Dit betreft een company car bel voor een proefrit afspraak en de actuele levertijd!

Met de aanschaf van een Company Car bespaart u niet alleen op de catalogusprijs, maar ook op de
rijklaarkosten. Wij hanteren vaste lage rijklaarkosten van €695,- op alle company cars. Hiervoor brengen
wij uw auto optisch en technisch weer in uitmuntende staat. De rijklaarkosten zijn inclusief:
-Afleverbeurt
-Uitgebreide poetsbeurt, binnen en buiten
-Afleverpakket inclusief mattenset/lampenset/oranjehesje t.w.v. €245,-
-Kentekenleges/verwijderingsbijdrage
-Premium kentekenplaten
-Volle brandstoftank

Als officieel Honda en Mazda dealer willen wij u graag naast deze basis rijklaarprijs onze verregaande
service aanbieden. Hierdoor kunt u de auto aanschaffen met 3 Service & Garantiepakketten. Kijk voor meer
informatie op https://honda.vannieuwkerk.nl/occasions of vraag het een van onze adviseurs.

Aanbieder
Automotive-centre van Nieuwkerk Amsterdam
Hoogoorddreef 41
1101 BB Amsterdam

Tel: 020 468 3341
E-mail: amsterdam@vannieuwkerk.nl


