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Hyundai i30 1.6 GDi i-Motion 186PK Xenon
Cruise Stoel Stuurverwarming Leer 2e
Pinksterdag op
02/2016 - Benzine - Handgeschakeld

€ 16.900,-
Autogegevens

Merk, model: Hyundai i30

Uitvoering: 1.6 GDi i-Motion 186PK...

Kenteken: R-174-TN

Kilometerstand: 94.137 km

Bouwjaar: 02/2016

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.171 kg

Motor: 1.591 cc, 186 pk (137 kW)

Kleur: Licht wit

Laksoort: Metallic

Bekleding: Half leder/stof

Garantie: Garantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Mistlampen voor, Parkeersensor, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 164 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 53 liter
Acceleratie (0-100): 6,9 s
Topsnelheid: 250 km/u

Milieu
Energielabel: C

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
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Leaseprijs: € 169 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

Garantie
Garantie: 6 Maanden volledige Auto Keijzers garantie

Tip: voor meer foto's, bekijk onze website! www.autokeijzers.nl

Deze Hyundai i30 staat voor u klaar. Een geweldige, nog jonge occasion die goed is voor gemakkelijk nog
een tonnetje of twee op de teller. Met zijn benzinemotor en handgeschakelde versnellingsbak is dit een
prima auto voor nog vele kilometers. Ook is de auto voorzien van: 15 inch lichtmetalen velgen, verstelbare
lendensteunen, elektrisch bediende ramen, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels en
LED-dagrijverlichting.

Audio aan/uit? Andere zender? Volgende track? Even klikken via de audiobediening op het stuur en het is
geregeld. Ja, airconditioning is er natuurlijk ook in deze auto. Inparkeren zonder angst voor schade. De
parkeersensoren helpen u om moeiteloos in de kleinste parkeervakken te manoeuvreren. Op een rustige
weg komt de cruise control helemaal tot z?n recht. Met automatisch dimmende binnenspiegel en centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening is deze Hyundai helemaal compleet.

In de Hyundai i30 heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Op een helling houdt hill hold
control de handrem vast totdat u weer gas geeft.

U bent van harte welkom om deze auto te komen bekijken, neemt u snel contact met ons op?

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

Tel: 055 357 4370
E-mail: sales@autokeijzers.nl


