Lexus CT 200h F Sport Line AUTOMAAT, Leder
pakket, Navigatie pakket, Stoelverwarming
04/2014 - Hybride - Automaat

€ 18.950,Autogegevens
Merk, model:

Lexus CT

Uitvoering:

200h F Sport Line AUTO...

Kenteken:

1-TPN-48

Kilometerstand: 67.825 km
Bouwjaar:

04/2014

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Hybride

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.385 kg

Motor:

1.798 cc, 99 pk (73 kW)

Kleur:

Mercury Grey (grijs)

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Half leder/stof

100%
Onderhouden:

Ja

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 ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen,
Metallic lak, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Al in 1974 is Alewijn Ott gestart met de verkoop van gebruikte auto's en inmiddels is dit uitgegroeid tot een
modern autobedrijf met een uiteenlopende voorraad van maar liefst 250 KWALITEITSOCCASIONS op een
adres. Een professioneel serviceteam zorgt voor reconditionering, aankoopadvies, APK, reparatie en
onderhoud. Onze auto's worden standaard voorzien van een pre-inspectie, zodat er altijd basiszekerheid is
over o.a. de kilometerstand, onderhoudsverleden en geldige APK. Ook hebben onze auto's nooit ernstige
schades gehad. Optioneel is een servicepakket mogelijk vanaf 295 euro. Uitgebreide informatie vindt u op
de website: https://alewijnott.nl/occasions/servicepakketten/ . Is private lease iets voor u? Wij informeren
u graag. Inruil is altijd mogelijk en de tenaamstelling, verzekering en belasting verzorgen wij in eigen huis.
Elke week komen er zo'n 25 nieuwe occasions binnen, maar niet elke auto haalt het internet, bel dus gerust
voor meer informatie. Alle moeite is genomen om de informatie van onze advertenties zo accuraat en
actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze
informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beinvloeden. Dagelijks
open van 9.00 uur tot 18:00; Donderdags 09:00 tot 21:00; Zaterdags 09:30 tot 17:00; Zondags gesloten.

Aanbieder
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Alewijn Ott B.V. | Tel: 072 541 1230 | verkoop@alewijnott.nl

Autobedrijf Alewijn Ott B.V.
Koraalstraat 4
1812 RK Alkmaar
Tel: 072 541 1230
E-mail: verkoop@alewijnott.nl
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