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Honda CR-V 2.0 HYBRID 184pk Automaat
Elegance Parkeercamera Keyless Carplay Adap
Cruise
07/2022 - Hybride - Automaat

€ 38.900,-
Autogegevens

Merk, model: Honda CR-V

Uitvoering: 2.0 HYBRID 184pk Autom...

Kenteken: P-795-ZJ

Kilometerstand: 19.500 km

Bouwjaar: 07/2022

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Hybride

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.585 kg

Motor: 1.993 cc, 145 pk (107 kW)

Kleur: Platinum white pearl (...

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

Garantie: Fabrieksgarantie

100%
Onderhouden: Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare buitenspiegels, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Mistlampen voor, Parkeersensor,
Stoelverwarming voor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Brandstofsoort: Hybride (elektrisch en benzine)
Transmissie: 6 versnellingen, Automaat
Topsnelheid: 180 km/u

Milieu
Energielabel: A

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



Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Automotive-centre van Nieuwkerk Amsterdam | Tel: 020 468 3341 | amsterdam@vannieuwkerk.nl

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 240 - € 272 per kwartaal

Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
BOVAG Afleverbeurt: Ja

Direct beschikbaar deze CRV Hybrid.
De Honda CRV is al jarenlang 1 van de best verkochte SUV'S wereldwijd , daarnaast is Honda ook een
bekende speler op het gebied van Hybride auto's iets dat zij ook al sinds eind jaren 90 met succes doen.
Dit betreft de populaire Elegance uitvoering voorzien van vele veiligheidssystemen en handige
parkeerhulpmiddelen waaronder parkeersensoren voor + achter en een achteruitrijcamera.
Navigeren kan d.m.v. het Honda connect systeem of via Apple carplay of Android auto!

De nieuwe generatie Hybride van Honda biedt een efficiënte en nieuwe rijervaring door de i-MMD
(intelligente Multi-Mode Drive)-technologie.
Zuinige wanneer nodig of krachtig wanneer het u uitkomt.

Dit betreft een company car hierdoor kan de kilometerstand variëren

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


