Honda HR-V 1.6 i-DTEC 120pk Elegance |
Navigatie
05/2016 - Diesel - Handgeschakeld

€ 14.950,Autogegevens
Merk, model:

Honda HR-V

Uitvoering:

1.6 i-DTEC 120pk Elega...

Kenteken:

RZ-705-G

Kilometerstand: 134.111 km
Bouwjaar:

05/2016

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Diesel

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.295 kg

Motor:

1.597 cc, 120 pk (88 kW)

Kleur:

Nighthawk Black Pearl ...

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

Stof

Garantie:

BOVAG

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control,
Elektrisch bedienbare buitenspiegels, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare
voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
= Bedrijfsinformatie =
Welkom bij Auto KraaiVen Tilburg, uw officiële Honda dealer en reparateur voor de regio Noord-Brabant.
Door onze strenge selectie norm bieden wij een uitgebreid aanbod van dealeroccasions, waarbij kwaliteit en
klanttevredenheid voorop staan. Wij hebben altijd de auto die bij u past. De vermelde verkoopprijs is
rijklaar inclusief leges kenteken, APK, kwaliteitscontrole en zelfs tot 48 MAANDEN GARANTIE* mogelijk. Wij
maken graag een taxatie van uw inruilauto. Dit kan ook online via www.autokraaiven.nl. Wij bieden u ook
diverse mogelijkheden op het gebied van verzekering en financiering. Voor vragen of voor het maken van
een afspraak kunt u contact opnemen met onze vestiging in Tilburg op telefoonnummer: 013 - 521 59 59
of stuur uw vraag per mail naar: verkoop@autokraaiven.nl.
Disclaimer: Deze advertentie is met de grootste zorg samengesteld om de informatie zo accuraat en
actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit geheel uit te sluiten. Controleer daarom bij
interesse of voor aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden, of neem hiervoor
contact met ons op.
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Auto Kraaiven | Tel: 013 521 5959 | verkoop@autokraaiven.nl

Uit de advertentie kunnen geen rechten worden ontleend .
*Garantievoorwaarden van toepassing. Neem contact met ons op en vraag naar de voorwaarden.

Aanbieder
Auto Kraaiven
Kraaivenstraat 30-B
5048 AB Tilburg
Tel: 013 521 5959
E-mail: verkoop@autokraaiven.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Auto Kraaiven | Tel: 013 521 5959 | verkoop@autokraaiven.nl

