Honda Jazz 1.3 i-VTEC Elegance
automaat,Climate control,Cruise
control,L.M.Velgen,Trekhaak
02/2016 - Benzine - Automaat

€ 15.850,Autogegevens
Merk, model:

Honda Jazz

Uitvoering:

1.3 i-VTEC Elegance au...

Kenteken:

H-300-FV

Kilometerstand: 97.826 km
Bouwjaar:

02/2016

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

MPV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.070 kg

Motor:

1.318 cc, 102 pk (75 kW)

Kleur:

Grijs

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

onbekend

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

Bijzonderheden
Zeer nette geheel dealer onderhouden Honda Jazz Elegance automaat.
Deze auto heeft o.a. een Trekhaak, L.M.Velgen, Private glass, Isofix,
Led verlichting, Mistlampen, Rijstrook assistentie, Bots waarschuwing systeem,
Bandespannings controle systeem, Radio/cd-speler met USB en AUX aansluiting,
Cruise control, Climate controk Keyless entry, In hoogte verstelbare voorstoelen en
stuur, Start/stop systeem, Middenarmsteun, Dimlichten automatisch, Regensensor,
en een Achteruitrij camera.
Innovatief design, doordachte techniek en een hoog kwaliteitsniveau zijn typische kenmerken van de
Japanse automerken. De aandrijving van deze Honda wordt verzorgd door een viercilinder motor en een
automatische transmissie. De sensor van de keyless entry herkent u van dichtbij en ontgrendelt de auto
alvast voor u. Tot de uitrusting behoren ook 16 inch lichtmetalen velgen, extra getint glas, metallic lak,
elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen
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neerklapbare achterbank.
Onderweg kunt u veilig genieten van het audio-installatiesysteem met dab-radio. Want in deze Honda
bedient u het vanaf het stuurwiel. U verwacht natuurlijk automatische airconditioning in deze auto, en die is
er dan ook. In deze Honda kunt u zich concentreren op het verkeer, terwijl de auto de omgeving voor u in
de gaten houdt. Een automatisch inschakelbare verlichting zorgt dat de verlichting aangaat als het
donkerder wordt - in tunnels bijvoorbeeld - en de regensensor schakelt de ruitenwissers in als het nodig is.
U hoeft er niets aan te doen. Cruise control verlaagt de brandstofkosten en verhoogt het rijcomfort.
Natuurlijk behoren sportstuur met schakelpaddels, isofix-aansluiting, centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening en bagage afdekhoes ook tot de uitrusting van deze complete auto.
Zoals u mag verwachten van deze Honda Jazz is hij uitgerust met een reeks aan actieve
veiligheidssystemen. De camera van de verkeersborddetectie herkent verschillende soorten verkeersborden
en toont deze op het dashboard. Accident avoidance system is een actief hulpmiddel om aanrijdingen te
voorkomen. Even stilstaan op een hellend wegdeel is een eitje dankzij de hill hold control. Safety First: gaat
u onaangekondigd over de lijn van uw rijstrook, dan waarschuwt de lane assist.
Natuurlijk willen we deze auto graag aan u demonstreren, maar waarom zou u nog langer wachten? Als u
hem nu bestelt, bezorgen wij deze prachtige Honda Jazz binnenkort bij u thuis.

Aanbieder
Autobedrijf van Burken
Dorpsstraat 114
3927 BG Renswoude
Tel: 0318 571 719
E-mail: verkoop@vanburken.nl
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