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Kia Picanto EconomyPlusLine 1.0
02/2018 - Benzine - Handgeschakeld

€ 10.295,-
Autogegevens

Merk, model: Kia Picanto

Uitvoering: EconomyPlusLine 1.0

Kenteken: RG-680-J

Kilometerstand: 57.883 km

Bouwjaar: 02/2018

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 830 kg

Motor: 998 cc, 68 pk (50 kW)

Kleur: Shiny Red (Rood)

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: onbekend

Garantie: BOVAG

Opties en accessoires
ABS, Airconditioning, Boordcomputer, Radio, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
.DEALER INFORMATIE - AutoVermeulen is een écht Zeeuws familiebedrijf (sinds 1962) waarbij de
eigenaren gewoon dagelijks op de werkvloer staan. Als onafhankelijk Expert in de merken Kia en Fiat én
Subaru Service Centre combineren we de gemoedelijke sfeer van een familiebedrijf met de professionaliteit
van een modern dealerbedrijf. Wij zijn tevens aangesloten bij Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service
is een onderdeel van Stellantis, o.a. de fabrikant van de merken: Alfa Romeo, CitroënDS, FiatAbarth, Jeep,
Opel en Peugeot. Hiermee zijn wij voor deze merken hét alternatief als het gaat om onderhoud, service én
APK. Ook voor uw camper, bedrijfswagen, hybride enof elektrische auto. Wij zijn RDW erkend en officieel
BOVAG lid. AutoVermeulen besteedt de grootst mogelijke zorg aan het beheer van deze advertentie.
Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of (extern) verstrekte informatie onjuist enof niet
volledig is. U bent van harte welkom om uw droomauto te komen bezichtigen in onze showroom aan de
Pearyweg nr. 6 in Goes. Voor vragen, meer informatie enof het plannen van een afspraak kunt u ons altijd
bellen of appen (0113-561812) óf mailen (verkoop@autovermeulen.nl). Met hartelijke groet en graag tot
snel, TeamFamilie AutoVermeulenKOSTEN RIJKLAAR MAKEN ? Over kosten rijklaar maken kunnen we kort
zijn: Die kennen wij niet; duidelijkheid vooraf dus! Bovendien is onze prijs áltijd inclusief GARANTIE én
FABRIEKSONDERHOUD.

Aanbieder
AutoVermeulen
Pearyweg 6
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