Jeep Compass 1.3 Turbo 130 PK Limited | MY21
| Protection Group | Navigator
04/2021 - Benzine - Handgeschakeld

€ 36.900,Autogegevens
Merk, model:

Jeep Compass

Uitvoering:

1.3 Turbo 130 PK Limit...

Kenteken:

L-830-FD

Kilometerstand: 15.750 km
Bouwjaar:

04/2021

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.405 kg

Motor:

1.332 cc, 131 pk (96 kW)

Kleur:

Techno Green (groen)

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Garantie:

Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Cruise Control,
Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Bij Zeeuw Automotive is transparantie de norm, ook als het om verkoopprijzen gaat. De getoonde prijs
betreft dan ook een verkoopprijs inclusief ons Zeeuw Standaard afleverpakket. U kunt ter uitbreiding ook
kiezen voor extra zekerheid middels ons Zeeuw Comfort pakket.
Zeeuw Standaard: 6 maanden BOVAG garantie, Kwart tank brandstof, 85 punten check (geen
onderhoudsbeurt), Binnen- en buiten reinigen, Minimaal 6 maanden APK, Garantie op slijtagegevoelige
onderdelen gedurende de eerste 10.000 km, gereden binnen de eerste 6 maanden na aflevering van de
auto
Zeeuw Comfort (extra t.o.v. Zeeuw Standaard) € 495,- : Onderhoudsbeurt volgens schema van de
fabrikant, Professioneel poetsen, 12 maanden Mobiliteitshulp (24/7 in heel Europa), Halve tank brandstof,
Nieuwe APK, Veiligheidspakket
Interesse in deze auto? Kom hem in het echt ervaren! Maak snel een afspraak om de auto te bekijken of
plan direct een proefrit. Wij staan voor je klaar en zijn bereikbaar via 010 - 202 05 61,
rotterdam@zeeuw.nl of neem contact met ons op via de contactmogelijkheden op deze pagina.
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Zeeuw Automotive Rotterdam | Tel: 010 202 0561 | info@zeeuw.nl

Zeeuw Automotive is jouw partner in mobiliteit. Welkom bij Zeeuw Automotive.
Deze advertentie en de inhoud ervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is echter mogelijk
dat in de gehanteerde advertentietekst bepaalde opties en/of accessoires zijn vermeld welke niet op deze
specifieke auto aanwezig zijn. Er kunnen derhalve aan de advertentie geen rechten worden ontleend en
Zeeuw Automotive kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en volledigheid van de
verstrekte informatie.

Aanbieder
Zeeuw Automotive Rotterdam
Jacques Dutilhweg 443
3065 HJ Rotterdam
Tel: 010 202 0561
E-mail: info@zeeuw.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Zeeuw Automotive Rotterdam | Tel: 010 202 0561 | info@zeeuw.nl

