Honda Jazz 1.5 Dynamic Aut. 131pk | Navigatie
| DAB+ | Stoelverwarming | Garantie 08-2022 |
08/2019 - Benzine - Automaat

€ 20.900,Autogegevens
Merk, model:

Honda Jazz

Uitvoering:

1.5 Dynamic Aut. 131pk...

Kenteken:

J-617-JS

Kilometerstand: 15.006 km
Bouwjaar:

08/2019

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

MPV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.096 kg

Motor:

1.498 cc, 131 pk (96 kW)

Kleur:

Blauw

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Garantie:

Fabrieksgarantie

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: 155 Nm
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 40 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 10,0 s
Topsnelheid: 190 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,4 l/100km (1 op 15,6)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,9 l/100km (1 op 20,4)
Energielabel: E

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Honda de Bois Amersfoort | Tel: 033 247 3030 | amersfoort@debois.nl

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 119 - 133 per kwartaal
Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
Beschikbare afleverpakketten:
- BOVAG Garantie 6 maanden (zonder meerprijs): https://www.bovag.nl/BovagWebsite/media/BovagMedia
Files/Downloads/Garantie%20en%20voorwaarden/Algemene-Garantievoorwaarden-Auto-1-2-2018.pdf
- BOVAG Garantie 12 maanden (zonder meerprijs): https://www.bovag.nl/BovagWebsite/media/BovagMed
iaFiles/Downloads/Garantie%20en%20voorwaarden/Algemene-Garantievoorwaarden-Auto-1-2-2018.pdf
- BOVAG 40-puntencheck (zonder meerprijs):
https://mijn.bovag.nl/downloads/ondernemerschap/viabovag-nl/checklist40puntencheck.pdf
Bij het ontwerpen van de Honda Jazz stonden uw comfort en uw veiligheid centraal. Verwarmde stoelen
maken het interieur behaaglijk op winterse dagen. Tot de voorzieningen van deze auto behoren 16 inch
lichtmetalen velgen, actieve hoofdsteunen, metallic lak, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare
buitenspiegels en led-dagrijverlichting.
Met de dab-ontvanger heeft u keuze uit talloze digitale radiozenders met de allerhoogste geluidskwaliteit.
De radio bedienen zonder uw handen van het stuur te halen: het kan in deze auto dankzij de
audiobediening op het stuurwiel. Selecteer uw reisbestemming en het met navigatiepakket brengt u snel
waar u moet zijn. In de zomer zorgt de airconditioning voor verkoeling. In het voorjaar en najaar voorkomt
het systeem beslagen ramen. De automatisch inschakelbare verlichting en regensensor zorgen dat
onderweg automatisch de verlichting en de ruitenwissers worden ingeschakeld. Dankzij de parkeersensoren
voor en achter kunt u met een gerust hart in de kleinste gaatjes inparkeren. Daarmee nemen ze u veel
werk uit handen. Met ingeschakelde cruise control zit u ontspannen achter het stuur.
Elektronische veiligheidsvoorzieningen helpen u onderweg om de situatie op de weg te beoordelen. Deze
systemen waarschuwen u als er een riskante situatie ontstaat, en kunnen in bepaalde gevallen ook zelf
ingrijpen. In het instrumentarium kunt u bovendien de verkeersborden zien die u onderweg tegenkomt. Zo
helpt deze Honda u om veiliger te rijden. Forward collision warning waarschuwt bij een dreigende
aanrijding en vermindert de gevolgen van een ongeval. Soepel wegrijden op een helling is eenvoudig met
de hulp van hill hold control.
Natuurlijk wordt deze auto geleverd met Bovag Garantie. Als u wilt, kunt u een proefrit maken met deze
Honda Jazz. Bel of mail ons nu voor een afspraak.
= Bedrijfsinformatie =
Bij Honda de Bois in Amersfoort vindt u altijd een ruim aanbod in nieuwe- en gebruikte Honda's. Naast het
verkopen van onze Honda modellen zijn wij ook gespecialiseerd in andere merken en hebben wij hier altijd
een ruim aanbod in! Kortom, bent u op zoek naar een nieuwe- of gebruikte auto bent u bij Honda de Bois in
Amersfoort aan het juiste adres! Inruil van elk merk is mogelijk!

Aanbieder
Honda de Bois Amersfoort
Xenonweg 17
3812 SZ Amersfoort
Tel: 033 247 3030
E-mail: amersfoort@debois.nl
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Honda de Bois Amersfoort | Tel: 033 247 3030 | amersfoort@debois.nl

