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Lm-wielen | Parkeersensoren | Cruise control |
08/2011 - Benzine - Handgeschakeld

€ 5.900,Autogegevens
Merk, model:

Lancia Ypsilon

Uitvoering:

0.9 TwinAir Silver | A...

Kenteken:

44-RXS-3

Kilometerstand: 60.599 km
Bouwjaar:

08/2011

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

950 kg

Motor:

875 cc, 86 pk (63 kW)

Kleur:

Beige

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Garantie:

BOVAG

100%
Onderhouden:

Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Centrale deurvergrendeling, Centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch
bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Intelligent en praktisch, de Lancia Ypsilon staat bekend om zijn handzaamheid en zijn kwaliteit. We hebben
het hier over een auto uit 2011 met een tellerstand van 60599 kilometer. Deze goed onderhouden auto is
van de eerste eigenaar. Met zijn pittige benzinemotor stuurt u deze auto gemakkelijk en vlot door het
verkeer. Het start-stopsysteem laat de motor afslaan terwijl u stil staat. Deze functie bespaart brandstof en
verminderd de uitstoot. Tot de uitrusting van deze Lancia behoren ook 15 inch lichtmetalen velgen, metallic
lak, elektrisch bedienbare ramen voor en elektrisch verstelbare buitenspiegels.
Vanzelfsprekend is deze auto ook van airconditioning voorzien. Achter het stuur van deze Lancia bent u niet
alleen. De auto kijkt als het ware met u mee tijdens de rit. De regensensor schakelt de ruitenwissers in als
het nodig is en de automatisch inschakelbare verlichting doet de lichten voor u aan. Op de plaats van
bestemming zijn het de parkeersensoren achter die u assisteren bij het inparkeren. Met deze auto bent u
ontspannen onderweg dankzij de cruise control. Wat u ook in deze auto kunt vinden zijn verstelbaar stuur
en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
Vanzelfsprekend leveren wij deze auto met BOVAG Garantie. We kunnen u wel duizend dingen over deze
auto vertellen, maar het is beter als u hem zelf komt bekijken en ervaren. Neemt u snel contact met ons
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op?
Op al onze auto's is Bovag garantie van toepassing. Wilt u meer zekerheid? Kies dan voor het Honda de
Bois Afleverpakket (€ 695.-):
De auto wordt dan aan u afgeleverd inclusief :
- uitgebreide inspectie
- 6 maanden onderhoudsvrij inclusief distributieriem (maximaal 10.000KM)
- nieuwe APK keuring
- einde garantiecontrole
- levenslange pechhulp voor Honda's (overige merken 36 maanden)
- de Bois VIP pas basis voor Honda's
- Brandstoftank minimaal halfvol
Bij Honda de Bois in Amersfoort vindt u altijd een ruim aanbod in nieuwe- en gebruikte Honda's. Naast het
verkopen van onze Honda modellen zijn wij ook gespecialiseerd in andere merken en hebben wij hier altijd
een ruim aanbod in! Kortom, bent u op zoek naar een nieuwe- of gebruikte auto bent u bij Honda de Bois in
Amersfoort aan het juiste adres! Inruil van elk merk is mogelijk!

Aanbieder
Honda de Bois Amersfoort
Xenonweg 17
3812 SZ Amersfoort
Tel: 033 247 3030
E-mail: amersfoort@debois.nl
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