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Mazda 2 1.5 Skyactiv-G Luxury | Navi | LED |
Cruise | info Sven 0492588980 info Sven 049
05/2021 - Benzine - Handgeschakeld

€ 18.945,-
Autogegevens

Merk, model: Mazda 2

Uitvoering: 1.5 Skyactiv-G Luxury ...

Kenteken: R-548-DF

Kilometerstand: 11.535 km

Bouwjaar: 05/2021

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.000 kg

Motor: 1.496 cc, 75 pk (55 kW)

Kleur: Wit

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Stof

Garantie: Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem

Bijzonderheden
info Sven vd Nieuwenhuijzen 06-20210707 of Whatsapp 0492588988

Rijden als nieuw? Dan is deze Mazda 2 een fantastische buitenkans. Prille cijfers op de teller, piepjong
ogend, verbluffend actueel in extra?s en opties... Deze Mazda 2 heeft het allemaal! De motor in deze Mazda
maakt een vlotte rijstijl mogelijk en is toch zuinig met brandstof. Ook dakspoiler, elektrisch bedienbare
ramen achter, elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels en neerklapbare achterbank horen tot de
voorzieningen op deze auto.

Voor een storingvrije radio-ontvangst zorgt de ingebouwde dab-ontvanger. Het stuur heeft diverse extra
functies, zodat u altijd met twee handen rijdt. De audiobediening is daar een voorbeeld van. Veilig en
makkelijk. Altijd een deskundige gids aan boord, dankzij het navigatiesysteem. In de zomer zorgt de
airconditioning voor verkoeling. In het voorjaar en najaar voorkomt het systeem beslagen ramen. De
achteropkomend verkeer waarschuwing is een mooie veiligheidsoptie, die middels sensoren in de gaten
houdt wat er onderweg achter u gebeurt. Voorzien van keyless start. Dat betekent: met de elektronische
sleutel op zak is een druk op de knop genoeg om de auto te starten. U bent in deze Mazda ook voorzien
van verstelbaar stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
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De Mazda 2 is ook voorzien van ADAS. Deze Advanced Driver Assistence Systems fungeren als extra ogen
en oren: ze houden voor u de weg in de gaten en grijpen in wanneer dat nodig is. Wanneer u hard moet
remmen, is elke decimeter verkorting van de remweg essentieel. Voor extra remkracht zorgt dan de Brake
Assist.

Wij bieden u nu de mogelijkheid om direct online een proefrit in te plannen voor deze auto. Druk op de
proefritknop en wij zetten de auto voor u klaar.

info Sven vd Nieuwenhuijzen 06-20210707 of Whatsapp 0492588988

= Bedrijfsinformatie =

>>>>> Whatsapp via 0492588988 . Dagelijks bereikbaar op Whatsapp van 09:00 tot 22:00 7 DAGEN PER
WEEK <<<<<

Onze auto's worden geleverd met 12 maanden BOVAG-Garantie. Afleverpakket bedraagt € 695,-. Hiervoor
krijgt de auto een afleverbeurt, professioneel poetsbeurt en nieuwe APK ...
v.d Nieuwenhuijzen Auto's is ruim 25 jaar een begrip in de regio Helmond. Daarnaast is v.d Nieuwenhuijzen
Auto's finalist voor beste onafhankelijk BOVAG autobedrijf van het jaar 2018/2019. Met ruim 300 occasions
op voorraad heeft v.d Nieuwenhuijzen Auto's altijd een passend aanbod. Naast scherpe inruilprijzen bieden
wij ook scherpe tarieven voor financieringen. Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden, bezoek onze
showroom of neem contact op met een van de verkoopadviseurs 0492588988 ...
openingstijden zijn:
Maandag t/m Donderdag 09:00 - 18:00 uur
vrijdag 09:00 - 19:00 uur
Zaterdag 10:00 - 17:00 uur

Aanbieder
v.d. Nieuwenhuijzen Auto's
Varenschut 21a
5705 DK Helmond

Tel: 0492 588 988
E-mail: info@vdnieuwenhuijzen.nl


