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Mazda 6 Sportbreak 2.0 SkyActiv-G 165
Business
01/2022 - Benzine - Automaat

€ 37.950,-
Autogegevens

Merk, model: Mazda 6

Uitvoering: Sportbreak 2.0 SkyActi...

Kenteken: N-838-TR

Kilometerstand: 29.865 km

Bouwjaar: 01/2022

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Stationwagen

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.401 kg

Motor: 1.998 cc, 165 pk (121 kW)

Kleur: Zwart

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: BOVAG

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

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 213 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 62 liter
Acceleratie (0-100): 10,6 s
Topsnelheid: 205 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 7,7 l/100km (1 op 13,0)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,5 l/100km (1 op 18,2)
Energielabel: C

Historie
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Aantal eigenaren: 1

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 194 - € 220 per kwartaal

Afleverpakketten
Optioneel afleverpakket (zonder meerprijs): BOVAG Garantie 12 maanden
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); Nieuwe APK

Met zijn dynamische eigenschappen belooft deze Mazda 6 Sportbreak u een heleboel rijplezier. Hij is
ontwikkeld op een geavanceerd onderstel en biedt altijd een veilig weggedrag. Deze dealeronderhouden
auto is van de eerste eigenaar. In deze auto vindt u een viercilinder benzinemotor en een automatische
transmissie. Verwen uzelf met het lederen interieur in deze auto. De verwarmbare voorstoelen zijn een
heerlijke extra optie, waarmee u uzelf en uw bijrijder een groot plezier doet. Een verwarmd stuurwiel
overbodige luxe? Wacht maar tot het kouder wordt! Tot de voorzieningen van deze auto behoren 17 inch
lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, extra getint glas, LED-achterlichten, verstelbare lendensteunen,
elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels, LED-dagrijverlichting en in delen
neerklapbare achterbank.

Soms wil je goed geluid kunnen voelen! Het high performance audiosysteem bedient u op uw wenken. Ook
is het audiosysteem voorzien van: full map navigatiesysteem, DAB ontvangst, multifunctioneel sportstuur,
dashboard met spraakbediening en achteruitrijcamera. De automatische airconditioning zorgt voor een
behaaglijk klimaat in de auto. Het hoort bij een intelligente auto als deze dat hij zelf in staat is om zijn
omgeving in de gaten te houden. Dat doet deze Mazda met een automatisch inschakelbare verlichting en
een regensensor. Ook over uw schouder ziet u onderweg niet alles wat er aan de achterzijde gebeurt.
Daarom heeft deze Mazda 6 Sportbreak een achteropkomend verkeer waarschuwing. Een druk op de knop
en starten maar! Dat kan dankzij keyless start.

Zoals u mag verwachten van deze Mazda 6 Sportbreak is hij uitgerust met een reeks aan actieve
veiligheidssystemen. De actuele snelheidslimiet, een inhaalverbod en andere verkeersborden. De
verkeersborddetectie ondersteunt u tijdens elke rit. In een noodsituatie waarschuwt forward collision
warning bij een dreigende aanrijding met een voorligger. Vermoeidheidsherkenning is een systeem dat met
verschillende sensoren tekenen van vermoeidheid bij de chauffeur waarneemt. Deze krijgt tijdig een
waarschuwing, wat ongelukken kan voorkomen. Het Lane-keeping systeem zorgt voor een automatisch
constante positie binnen de rijstrook. Afdwalen is uitgesloten. In deze Mazda vinden we verder een
autonoom remsysteem en dodehoekdetectie

Vanzelfsprekend leveren wij deze auto met Bovag Garantie en met tellerrapport van Nationale Autopas.
Heeft u interesse in deze mooie Mazda? Bel ons dan of mail ons, om een afspraak te maken.

= Bedrijfsinformatie =

We leveren al onze occasions geheel rijklaar af zonder dat u extra (optionele) afleverpakketten bij moet
kopen. Al onze occasions worden standaard afgeleverd met minimaal 12 maanden BOVAG garantie,
eventueel resterende fabrieksgarantie, 12 maanden mobiliteit service, benodigde onderhoudsbeurt,
minimaal 12 maanden apk keuring en gepoetst van binnen en buiten zonder extra kosten. - Al onze nieuwe
auto's leveren we geheel rijklaar af inclusief: Waxoyl lakbehandeling, volle tank en luxe kentekenplaten!
geïnteresseerd in deze auto? Voor een vrijblijvende taxatie en/of proefrit aanvraag kunt u contact opnemen
met verkoop@eickhof.nl of bel met 055-5212809.

Aanbieder
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Autohuis Eickhof
Kayersdijk 153
7332 AX Apeldoorn

Tel: 055 521 2809
E-mail: verkoop@eickhof.nl


