Hyundai Getz 1.1i Active Young 5-deurs |
Stootlijsten | Elektrische ramen
03/2008 - Benzine - Handgeschakeld

€ 2.417,Autogegevens
Merk, model:

Hyundai Getz

Uitvoering:

1.1i Active Young 5-de...

Kenteken:

24-ZN-HX

Kilometerstand: 129.751 km
Bouwjaar:

03/2008

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

950 kg

Motor:

1.086 cc, 67 pk (49 kW)

Kleur:

Donker blauw

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Alarmsysteem, Audiosysteem, Centrale deurvergrendeling,
Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Metallic lak, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 99 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 45 liter
Acceleratie (0-100): 15,6 s
Topsnelheid: 150 km/u
Max. dakbelasting: 50 kg
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,9 l/100km (1 op 14,5)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,7 l/100km (1 op 21,3)
Energielabel: B
Staat
Aantal sleutels: 2
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf DIGO B.V. | Tel: 015 515 0020 | verkoop@toyotadigo.nl

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 75 - 83 per kwartaal
Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
Beschikbare afleverpakketten:
- BOVAG 40-puntencheck (zonder meerprijs):
https://mijn.bovag.nl/downloads/ondernemerschap/viabovag-nl/checklist40puntencheck.pdf
Dit afleverpakket bevat: Nieuwe APK
- Budget afleverpakket (€ 299): Dit afleverpakket omhelst: budget onderhoudsbeurt, nieuwe APK bij
aflevering, controlle van de vloeistoffen, gecontroleerde kilometerstand, wassen en stofzuigen, 10 liter
brandstof
Een tijdlloos model en erg betrouwbaar! Ook nog uitgerust met een Elektrische ramen, 5 deuren,
Stootlijsten, Radio/CD-speler en nog veel meer!
U bent van harte welkom om de auto te komen bekijken in onze showroom. Wenst u eventueel meer
informatie of wilt u een afspraak maken? 015-515 00 20
= Bedrijfsinformatie =
Heeft u interesse in deze auto? Wij kunnen ook in deze tijd veel voor u betekenen. Onze
informatievoorziening kan natuurlijk via de telefoon maar ook via een videoverbinding of e-mail
plaatsvinden.Wij kunnen u van extra beeld- en videomateriaal voorzien van deze auto. Wij blijven u graag
van dienst voor de verkoop van een nieuwe of gebruikte auto, inclusief inruil en / of een financiering.
Uiteraard ook een proefrit of een bezichtiging van de auto kunnen we contactloos regelen, graag maken we
hier met u een afspraak voor.
En, uw nieuwe auto mag u 14 dagen uit proberen en we brengen we hem graag bij u thuis!
Bel voor vestiging Reinier de Graafweg met 015-5150020
Bel voor vestiging Motorenweg met 015-5150085

Aanbieder
Autobedrijf DIGO B.V.
Reinier de Graafweg 2a
2625 DA Delft
Tel: 015 515 0020
E-mail: verkoop@toyotadigo.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf DIGO B.V. | Tel: 015 515 0020 | verkoop@toyotadigo.nl

