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Mazda 6 Sportbreak 2.5 SkyActiv-G 192 GT-M
Automaat | Topstaat | Panodak | Camera | Navi
03/2018 - Benzine - Automaat

€ 25.950,-
Autogegevens

Merk, model: Mazda 6

Uitvoering: Sportbreak 2.5 SkyActi...

Kenteken: N-952-ZK

Kilometerstand: 56.589 km

Bouwjaar: 03/2018

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Stationwagen

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.340 kg

Motor: 2.488 cc, 192 pk (141 kW)

Kleur: Grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

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, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor

Bijzonderheden
Info Bas: 0492-588982 Whatsapp: 0492588988

Met zijn ruimte en zijn prestaties is dit de auto die bij u past. Deze Mazda 6 Sportbreak heeft 56589
kilometer gelopen. De krachtige motor geeft deze Mazda uitstekende prestaties. Deze Mazda 6 Sportbreak
is luxe afgewerkt. Kijk maar naar het lederen interieur! Zit u goed? De stoelen zijn eenvoudig instelbaar
dankzij de elektrische bediening met geheugen. Nog meer gemak biedt keyless entry. Met dit
comfortsysteem kunt u de portieren ontgrendelen en afsluiten zonder dat u de sleutel in uw handen heeft.
Opwarmen in koude dagen? Pak het verwarmd stuurwiel met beide handen aan! De verwarmde achterbank
is een luxe extra, speciaal voor de passagiers. Tot de uitrusting van deze Mazda behoren ook aluminium
dakrailing, extra getint glas, led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, metallic lak, elektrisch bediende
ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

Uw favoriete muziek klinkt beter dan ooit met het ingebouwde high performance audiosysteem. Verder is
het systeem uitgerust met: navigatiesysteem, DAB ontvangst, multifunctioneel sportstuur, dashboard met
spraakbediening en achteruitrijcamera. Het comfort wordt verhoogd door de aanwezige electronic climate
control. Natuurlijk is een complete auto als deze ook voorzien van sensoren die de omgeving in de gaten
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houden. Deze Mazda heeft niet alleen een automatisch inschakelbare verlichting aan boord, maar ook een
regensensor en natuurlijk zijn er ook parkeersensoren voor en achter. De achteropkomend verkeer
waarschuwing bewaakt de afstand tot achterliggers en geeft een signaal als er te weinig ruimte is.

Deze auto is voorzien van innovatieve systemen die u onderweg begeleiden en beschermen. Tijdens de rit
hebt u altijd een bijrijder, want de verkeersbord-detectie leest de borden langs de weg en projecteert ze
voor u op het instrumentarium. Het systeem van forward collision warning, of in gewoon Nederlands
'botswaarschuwing?, treedt in werking als de sensor te weinig afstand signaleert met een voor- of
tegenligger. Om te voorkomen dat u tijdens lange ritten achter het stuur in slaap valt, is deze auto voorzien
van vermoeidheidsherkenning. De lane assist waarschuwt als u onbedoeld van rijstrook dreigt te wisselen.
Met voorzieningen als autonoom remsysteem en dodehoekdetectie, bent u altijd veilig onderweg.

Als u meer wilt weten over deze Mazda, dan vertellen we u dat graag. Belt of mailt u ons vandaag nog? Info
Bas: 0492-588982 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


