Hyundai Getz 1.4i Active Cool
Stuurbekrachtiging, Centr.deurvergrendeling op
afstand, Electr.
01/2008 - Benzine - Handgeschakeld

€ 2.950,Autogegevens
Merk, model:

Hyundai Getz

Uitvoering:

1.4i Active Cool Stuur...

Kenteken:

08-ZF-XS

Kilometerstand: 171.673 km
Bouwjaar:

01/2008

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.000 kg

Motor:

1.399 cc, 97 pk (71 kW)

Kleur:

Grijs

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

onbekend

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Centrale deurvergrendeling, Centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare
voorportierramen, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
De Koreaanse autofabrikanten staan erom bekend dat ze auto's bouwen van geweldige kwaliteit. De
aandrijving van deze Hyundai wordt verzorgd door een viercilinder motor en een handgeschakelde
vijfversnellingsbak. Ook elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch bedienbare en verwarmde
buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank horen tot de voorzieningen op deze auto.
Het hele jaar door zorgt airconditioning voor een prettige temperatuur. Ook in hoogte verstelbaar stuur,
isofix-aansluiting en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening horen tot de voorzieningen op deze
auto.
Zoals u mag verwachten van deze Hyundai Getz is hij uitgerust met een reeks aan actieve
veiligheidssystemen. Brake assist is uw redder in een noodsituatie. Bij een dreigend ongeval zorgt het
systeem ervoor dat u sneller stilstaat.
We doen ons best om deze auto voor u te omschrijven, maar het beste ervaart u hem als hij voor u staat.
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf van Burken | Tel: 0318 571 719 | verkoop@vanburken.nl

Neemt u snel contact met ons op voor een afspraak? Nette goed rijdende Hyundai Getz met o.a.
Stuurbekrachtiging, Electr.ramen en spiegels, Centr.deurvergrendeling op afstand, Isofix, ABS,
Radio/cd-speler en Mistlampen. Distributieriem is vervangen bij 154.000 KM.
APK t/m 14 september 2020.

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