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Hyundai Kona 1.0 T-GDI i-Drive 120 PK/ Geen
import/ 1 Eigenaar/ Airco/ Cruise/ Bluetooth
05/2019 - Benzine - Handgeschakeld

€ 17.500,-
Autogegevens

Merk, model: Hyundai Kona

Uitvoering: 1.0 T-GDI i-Drive 120 ...

Kenteken: ZD-014-L

Kilometerstand: 49.061 km

Bouwjaar: 05/2019

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.198 kg

Motor: 998 cc, 120 pk (88 kW)

Kleur: Dark Knight parelmoer ...

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: onbekend

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

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 172 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 50 liter
Acceleratie (0-100): 12,0 s
Topsnelheid: 181 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,5 l/100km (1 op 15,4)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,9 l/100km (1 op 20,4)
Energielabel: D

Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 2
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Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 142 - € 160 per kwartaal

Garantie
Garantielabel: Autotrust garantie (6 maanden)

Beschikbare afleverpakketten:
- BOVAG Afleverbeurt (zonder meerprijs): De deelnemer garandeert dat het betreffende geadverteerde
voertuig wordt afgeleverd met een correct uitgevoerde BOVAG afleverbeurt. Deze afleverbeurt garandeert,
op het moment dat het deelnemerscontract wordt ondertekend, de navolgende punten: o Distributieriem
minimaal 10.000 km onderhoudsvrij o Zomer / all season banden minimaal 2,5 mm profiel (indien
afgeleverd op winterbanden dan minimaal 5,5 mm profiel) o Minimaal 6 maanden apk o Minimaal 6
maanden of 6.000 km onderhoudsbeurt vrij (wat het eerst komt is bepalend).
- BOVAG 40-puntencheck (zonder meerprijs):
https://mijn.bovag.nl/downloads/ondernemerschap/viabovag-nl/checklist40puntencheck.pdf

De auto?s van de Koreaanse fabrikanten zijn tegelijk doordacht, dynamisch en degelijk. Neem alleen al
deze dealeronderhouden Hyundai Kona van het bouwjaar 2019. Deze auto heeft een kilometerstand van
49061. Een driecilinder benzinemotor en een handgeschakelde zesversnellingsbak verzorgen de aandrijving
van deze SUV. Tot de voorzieningen van deze auto behoren dakspoiler, metallic lak, elektrisch bedienbare
ramen achter, elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.

Harder en zachter met een druk op de knop: de audiobediening op het stuurwiel maakt het mogelijk.
Natuurlijk heeft deze auto ook airconditioning. Ook fijn als u op de voorgeschreven snelheid wilt blijven: de
cruise control. De uitrusting van deze Hyundai is met verstelbaar stuur, boordcomputer, centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening en bagage afdekhoes behoorlijk compleet.

Als bestuurder van deze Hyundai bent u nooit alleen. U wordt onderweg bijgestaan door technologische
hulpmiddelen die samen met u de weg in de gaten houden. Als het nodig is, grijpen ze zelfs in, door te
remmen of bij te sturen. Vermoeidheidsherkenning is een systeem dat met verschillende sensoren tekenen
van vermoeidheid bij de chauffeur waarneemt. Deze krijgt tijdig een waarschuwing, wat ongelukken kan
voorkomen. Het Lane-keeping systeem zorgt voor een automatisch constante positie binnen de rijstrook.
Afdwalen is uitgesloten.

U krijgt ook het tellerrapport van Nationale Autopas bij deze auto, u weet dan zeker dat de kilometerstand
in orde is. Even bellen voor een afspraak en u kunt deze auto van top tot teen zelf bekijken.

= Bedrijfsinformatie =

Fortis Automotive is een BOVAG-dealer met een zorgvuldig geselecteerde voorraad scherp geprijsde
kwaliteitsoccasions, met gegarandeerde kilometerstanden. Wij bieden onze auto's aan exclusief
afleverpakket. Vanzelfsprekend ruilen wij uw huidige auto ook graag in. Staat de gewenste auto er niet
tussen, dan kunnen wij u ook adviseren over de aanschaf van een importauto. Voor zowel particuliere als
zakelijke klanten hebben wij diverse lease- en financieringsmogelijkheden.

Aanbieder
Fortis Automotive
Watergoorweg 90-92
3861 MA Nijkerk
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