Jeep Compass 2.0 Limited 157PK
ECC/cruise/leer/navi/PDC/trekhaak
02/2012 - Benzine - Handgeschakeld

€ 10.950,Autogegevens
Merk, model:

Jeep Compass

Uitvoering:

2.0 Limited 157PK ECC/...

Kenteken:

62-TBH-7

Kilometerstand: 117.594 km
Bouwjaar:

02/2012

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.399 kg

Motor:

1.998 cc, 156 pk (115 kW)

Kleur:

Grijs

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

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, Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel,
Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Mistlampen voor, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 190 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 51 liter
Acceleratie (0-100): 10,6 s
Topsnelheid: 180 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 10,2 l/100km (1 op 9,8)
Brandstofverbruik op de snelweg: 6,1 l/100km (1 op 16,4)
Energielabel: C
Staat
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autohuis Spijkenisse | Tel: 0181 624 246 | info@autohuisspijkenisse.nl

Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 185 - 208 per kwartaal
Het is een nette en comfortabele auto, deze Jeep Compass, hij heeft 117594 kilometer gelopen. Een
krachtige viercilinder motor zorgt voor de aandrijving van deze SUV. Lederen bekleding is in deze rijk
uitgeruste auto ook aanwezig. In de guurste maanden is de meegeleverde stoelverwarming een absolute
weldaad! De uitmonstering van deze auto wordt gecompleteerd door onder meer 18 inch lichtmetalen
velgen, aluminium dakrailing, extra getint glas, metallic lak en elektrisch bediende ramen.
U verwacht natuurlijk automatische airconditioning in deze auto, en die is er dan ook. De cruise control
vermindert het brandstofverbruik en vergroot het comfort. Deze auto is voorzien van lederen stuur,
boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Nooit meer gedoe met
de hellingproef. Deze auto heeft hill hold control, een automatische handremfunctie voor steile wegen.
Bij een goede occasion als deze hoort natuurlijk ook een tellerrapport van Nationale Autopas. Heeft u
interesse in deze mooie Jeep? Bel ons dan of mail ons, om een afspraak te maken.
= Bedrijfsinformatie =
* Ivm de grote vraag naar occasions hebben wij extra interessante auto's ingekocht.
* U bent van harte welkom.

Aanbieder
Autohuis Spijkenisse
Stevinweg 2
3208 KM Spijkenisse
Tel: 0181 624 246
E-mail: info@autohuisspijkenisse.nl
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