Kia Sportage 1.6 GDI DYNAMICLINE NAVI NL
AUTO
01/2017 - Benzine - Handgeschakeld

€ 21.895,Autogegevens
Merk, model:

Kia Sportage

Uitvoering:

1.6 GDI DYNAMICLINE NA...

Kenteken:

ND-880-J

Kilometerstand: 76.460 km
Bouwjaar:

01/2017

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.354 kg

Motor:

1.591 cc, 132 pk (97 kW)

Kleur:

Black Pearl (zwart)

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Garantie:

Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening,
Cruise Control, Elektrisch bedienbare buitenspiegels, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare
voorportierramen, Getint glas, In hoogte verstelbaar stuur, Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Traction control, Zij airbags voor

Bijzonderheden
- BOVAG 40-punten check (zonder meerprijs): Dit afleverpakket bevat: BOVAG 40-Puntencheck
- De Dames geen zorgenpakket 2 (€ 595): Optioneel afleverpakket (€ 595): De Dames geen zorgenpakket
2: Voor auto's boven de € 4.500,- hiervoor krijgt je: - Onderhoudsbeurt conform schema. - Auto wordt
netjes gepoetst. - Nieuwe APK. - Brandstof 20Ltr. - Wij zorgen dat je inruilauto wordt gevrijwaard.
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (6 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt
We hebben weer zo'n stoere sportieve Kia Sportage op de kop kunnen tikken voor u ! Deze origineel in
Nederland geleverde auto ziet er perfect uit en is voorzien van een aantal leuke opties zoals: climate
control ( automatische airco ), navigatiesysteem voor heel Europa, achteruitrijcamera, cruise control om de
snelheid vast te zetten, parkeersensoren achter, 17 inch lichtmetalen velgen met Vredestein all weather
banden, elektrisch inklapbare buitenspiegels, 4 elektriesche ramen, beide voorstoelen zijn in hoogte
verstelbaar, bluetooth om mobiel te kunen bellen, 6-versnellingen enz...
Wist u dat deze Kia nog fabrieksgarantie heeft tot 17-01-2024 ! ( max 150.000 KM )
Deze auto staat bij onze vestiging in S-HERTOGENBOSCH.
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: De Dames van Hurkmans | Tel: 073 711 0421 | info@ddvh.nl

= Bedrijfsinformatie =
Al onze occasions zijn bij binnenkomst door onze technische mensen gecontroleerd op minimaal 71 punten. Voor nog meer zekerheid hebben we een uitgebreid afleverpakket voor € 595,= extra. Dit betreft
een afleverbeurt volgens onderhoudsschema, complete reiniging in en exterieur en een nieuwe APK. Voor
auto's onder de € 4.500,= bedraagt het afleverpakket € 295,=.
De Dames van Hurkmans is aangesloten bij de BOVAG.

Aanbieder
De Dames van Hurkmans
Afrikalaan 1a
5232 BD 's-Hertogenbosch
Tel: 073 711 0421
E-mail: info@ddvh.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: De Dames van Hurkmans | Tel: 073 711 0421 | info@ddvh.nl

