Lexus CT 200h Sport Edition | Dealer
onderhouden | Navigatie
07/2017 - Hybride - Automaat

€ 19.850,Autogegevens
Merk, model:

Lexus CT

Uitvoering:

200h Sport Edition | D...

Kenteken:

K-898-FT

Kilometerstand: 37.638 km
Bouwjaar:

07/2017

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Hybride

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.385 kg

Motor:

1.798 cc

Kleur:

Sonic Titanium(grijs)

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Half leder/alcantara

Garantie:

BOVAG

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Boordcomputer, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare
voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Sportstoelen,
Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 142 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 45 liter
Acceleratie (0-100): 10,3 s
Topsnelheid: 180 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 3,8 l/100km (1 op 26,3)
Brandstofverbruik op de snelweg: 3,8 l/100km (1 op 26,3)
Energielabel: A
Staat
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf DIGO B.V. | Tel: 015 515 0020 | verkoop@toyotadigo.nl

Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 185 - 208 per kwartaal
Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
BOVAG Afleverbeurt: Ja
Overige informatie
Vermogen brandstofmotor: 74 kW (101 PK)
Dealer onderhouden en leuk aangeklede Lexus CT-200h van 2017 aangeboden bij Autobedrijf Digo! Deze
auto is geleverd in Sport Edition uitvoering, wat garant staat voor een hele hoop luxe! Half lederen
bekleding, Full-map navigatie, Multi-mediasysteem, Climate control en nog veel meer opties zijn aanwezig.
De Lexus is voorzien van een distributieketting in plaats van een distributieriem die nooit vervangen hoeft
te worden, iets wat erg scheelt in de onderhoudskosten! Door de Hybride-motor is een verbruik van 1 op
20 echt haalbaar. Een oplaadstekker is niet nodig. Hij laadt zichzelf op tijdens het rijden.
Heeft deze CT200h uw interesse getrokken? U bent van harte welkom in onze showroom aan de Reinier de
Graafweg 2a te Delft om de auto te komen bekijken!
= Bedrijfsinformatie =
Heeft u interesse in deze auto? Wij kunnen ook in deze tijd veel voor u betekenen. Onze
informatievoorziening kan natuurlijk via de telefoon maar ook via een videoverbinding of e-mail
plaatsvinden.Wij kunnen u van extra beeld- en videomateriaal voorzien van deze auto. Wij blijven u graag
van dienst voor de verkoop van een nieuwe of gebruikte auto, inclusief inruil en / of een financiering.
Uiteraard ook een proefrit of een bezichtiging van de auto kunnen we contactloos regelen, graag maken we
hier met u een afspraak voor.
En, uw nieuwe auto mag u 14 dagen uit proberen en we brengen we hem graag bij u thuis!
Bel voor vestiging Reinier de Graafweg met 015-5150020
Bel voor vestiging Motorenweg met 015-5150085

Aanbieder
Autobedrijf DIGO B.V.
Reinier de Graafweg 2a
2625 DA Delft
Tel: 015 515 0020
E-mail: verkoop@toyotadigo.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf DIGO B.V. | Tel: 015 515 0020 | verkoop@toyotadigo.nl

