Kia Soul e-Soul 64 kWh ExecutiveLine I 4% I
INCL. BTW I SUV Pack
11/2019 - Elektrisch - Automaat

€ 37.437,Autogegevens
Merk, model:

Kia Soul

Uitvoering:

e-Soul 64 kWh Executiv...

Kenteken:

G-781-NG

Kilometerstand: 11.500 km
Bouwjaar:

11/2019

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Elektrisch

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.657 kg

Motor:

204 pk (150 kW)

Kleur:

Neptune Blue - Black P...

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

Garantie:

Kia Top Selectie

100%
Onderhouden:

Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Elektrisch
verstelbare bestuurdersstoel, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem, Parkeersensor

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 395 Nm
Transmissie: 1 versnellingen, Automaat
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 7,9 s
Topsnelheid: 167 km/u
Onderhoud, historie en staat
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Leaseprijs: € 610 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: VDNS Hansen Kia Venray | Tel: 0478 514 315 | verkoop@vdnshansen.nl

Afleverpakketten
Optioneel afleverpakket (€ 295): Premium
Op deze Kia E-Soul heeft u zakelijk 4% bijtelling tot november 2024!! Prijs van €33889,- is exclusief BTW,
prijs inclusief BTW is €41005,69,- . Als particulier profiteert u van geen wegenbelasting tot 2024! De
gemonteerde 18 inch ALL-BLACK velgen met allseason banden zijn tegen meerprijs leverbaar.
Voor de zakelijke rijder: Met een NETTO bijtelling onder de 100 euro per maand. Goedkoper met zoveel
luxe kun je niet rijden.
= Bedrijfsinformatie =
VDNS Hansen is sinds 1993 dé Kia- en occasiondealer voor regio Venray en omstreken. Je bent bij ons aan
het juiste adres voor de aanschaf van een nieuwe Kia of een jong gebruikte auto. Daarnaast kun je bij ons
terecht voor reparatie- of onderhoudswerkzaamheden aan jouw auto. Onze professionele werkplaats is
ingericht voor elk type auto. Met ervaring sinds 1993 is jouw auto bij ons in goede handen. Onze
vakmensen staan voor je klaar, evenals een vers kopje koffie of thee!
AFLEVERPAKKETTEN
VDNS Hansen is transparant, ook als het om verkoopprijzen gaat. De getoonde prijs betreft dan ook een
verkoopprijs inclusief ons 'Standaard' afleverpakket. Dit afleverpakket bevat de volgende zaken:
- 6 maanden BOVAG garantie bij auto's vanaf €4.500,- Geldige APK
- €15,- Brandstof
- Kwaliteitscheck op alle vitale punten
- Tenaamstelling & vrijwaring
- Professionele poetsbeurt
Naast afleverpakket 'Standaard' bieden wij afleverpakket 'Basis' voor meer zekerheid bij auto's tot €4.500.
De prijs van dit afleverpakket bedraagt €295,- en bestaat uit de volgende zaken:
- Minimaal 12 maanden APK
- Halve tank brandstof
- Kwaliteitscheck op alle vitale punten
- Tenaamstelling & vrijwaring
- Professionele poetsbeurt
- Onderhoudsbeurt volgens fabrieksschema
- Distributieriem vervangen (indien nodig binnen 15.000 km of 12 maanden)
- Aircoinspectie
- Onze Hansen klantenkaart met recht op 12 maanden pechhulp door heel Europa, één gratis
vakantiecheck en 10% korting op wasprogramma's bij Carwellness in Venray.
Je kunt ook kiezen voor maximale zekerheid. Hiervoor hebben wij afleverpakket 'Premium'. Dit pakket is
beschikbaar op al onze occasions vanaf €4.500,-. De prijs van dit afleverpakket bedraagt €595,-. Bij auto
tot 15.000 km of max. 24 maanden oud, bedraagt de prijs €295,-. Afleverpakket 'Premium' bestaat uit de
volgende zaken:
- 6 Maanden BOVAG garantie
- Minimaal 12 maanden APK
- Halve tank brandstof
- Kwaliteitscheck op alle vitale punten
- Tenaamstelling & vrijwaring
- Professionele poetsbeurt
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: VDNS Hansen Kia Venray | Tel: 0478 514 315 | verkoop@vdnshansen.nl

- Onderhoudsbeurt volgens fabrieksschema
- Distributieriem vervangen (indien nodig binnen 15.000 km of 12 maanden)
- Aircoinspectie
- Onze Hansen klantenkaart met recht op 12 maanden pechhulp door heel Europa, één gratis
vakantiecheck en 10% korting op wasprogramma's bij Carwellness in Venray.
MASTER-CARE
Naast onze afleverpakketten, bieden wij ook de mogelijkheid om jouw nieuwe droomauto te voorzien van
een Master-Care lakverzegeling. Hierdoor wordt de lak van jouw nieuwe auto optimaal beschermt waardoor
deze drie jaar zijn diepe glans behoudt. Vraag naar onze verkopers voor meer informatie. Nu van €249,voor €199,- bij de aanschaf van een andere auto!
CONTACT
Heb je interesse in een van onze auto's? Neem dan contact op met ons op via WhatsApp (0478-550990),
stuur een mail naar info@vdnshansen.nl of bel naar 0478-514315. Uiteraard ruilen wij jouw huidige auto
graag in!
Met vriendelijke groet,
Het VDNS Hansen verkoopteam

Aanbieder
VDNS Hansen Kia Venray
Keizersveld 2
5803 AN Venray
Tel: 0478 514 315
E-mail: verkoop@vdnshansen.nl
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