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Mazda CX-30 2.0 SkyActiv-G HEAD-UP LED
CRUISE DAB NAVI LMV
01/2020 - Hybride - Handgeschakeld

€ 23.245,-
Autogegevens

Merk, model: Mazda CX-30

Uitvoering: 2.0 SkyActiv-G HEAD-UP...

Kenteken: P-325-KX

Kilometerstand: 79.886 km

Bouwjaar: 01/2020

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Hybride

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.295 kg

Motor: 1.998 cc, 122 pk (90 kW)

Kleur: Wit

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Stof

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

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 213 Nm
Brandstofsoort: Hybride (elektrisch en benzine)
Tankinhoud: 51 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 10,6 s
Topsnelheid: 186 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,2 l/100km (1 op 16,1)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,5 l/100km (1 op 22,2)
Energielabel: C



Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Schoenmakers | Tel: 0492 351 030 | verkoop@schoenmakersautos.nl

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 171 - € 193 per kwartaal

Beschikbare afleverpakketten:
- Scherpe deal prijs (inbegrepen):
- Pakket 1 (€ 295 meerprijs): 

- 1 Maand garantie op motor er versnellingsbak
- Minimaal 6 maanden APK
- Algehele controle (olie, vloeistoffen en remmen)
- Tenaamstelling nieuwe auto
- Vrijwaring inruilauto

Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal prijs"): algehele controle, minimaal 6
maanden APK ! (1 maand garantie)
- Pakket 2 (€ 495 meerprijs): 

- 3 Maanden garantie op motor / versnellingsbak / airco
- Minimaal 6 maanden APK
- Kleine beurt + algehele controle (olie, vloeistoffen en remmen)
- Was en poetsbeurt
- Tenaamstelling nieuwe auto
- Vrijwaring inruilauto

Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal prijs"): kleine beurt + algehele controle
+ minimaal 6 maanden APK ! (3 maanden garantie)
- Pakket 3 (€ 695 meerprijs): 
6 maanden volledige garantie
Grote onderhoudsbeurt
APK minimaal 6 maanden
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal prijs"): algehele controle, minimaal 6
maanden APK ! (1 maand garantie); Nieuwe APK
- Pakket 4 (€ 995 meerprijs): 
12 maanden Bovag garantie
Onderhoudsbeurt volgens fabrieksopgaaf
APK minimaal 6 maanden
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal prijs"): BOVAG garantie (12 maanden);
algehele controle, minimaal 6 maanden APK ! (1 maand garantie)

Laat u niets wijsmaken, deze Mazda CX-30 biedt alles wat u van een auto verlangt. Deze auto uit 2020
heeft 79886 kilometer gelopen. De toekomst is hybride: de combi van elektromotor en verbrandingsmotor
maakt deze auto extra aantrekkelijk en voordelig in gebruik. De uitmonstering van deze auto wordt
gecompleteerd door onder meer 16 inch lichtmetalen velgen, dakspoiler, led-achterlichten, elektrisch
bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.

Een goede veiligheidsvoorziening is de spraakbediening en stuurbediening voor belangrijke functies. De
auto is natuurlijk voorzien van een full map navigatiesysteem en het audiosysteem biedt glasheldere
geluidskwaliteit dankzij dab-ontvangst. Ja, ook airconditioning is in deze auto aanwezig. De auto neemt u
werk uit handen doordat hij zelf veel in de gaten houdt. Een regensensor en een automatisch inschakelbare
verlichting nemen waar wanneer de ruitenwissers en het licht aan moeten. Op de plaats van bestemming
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helpen de parkeersensoren achter u om gemakkelijk en schadevrij in te parkeren. De uitrusting van deze
Mazda is met lederen versnellingspook, verstelbaar stuur en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening behoorlijk compleet.

Het rijden met deze Mazda wordt nog meer ontspannen dankzij de innovatieve technieken die onderweg
over uw veiligheid waken. Bij de veiligheidssystemen van deze auto hoort ook de verkeersbord-detectie.
Die leest tijdens het rijden als het ware met u mee en attendeert u op de significante verkeersborden langs
en boven de weg. Veiligheid voor alles, ook als u rij- en routeinformatie wilt aflezen. De head-up display
projecteert de gegevens op de vooruit en u kunt gewoon voor u blijven kijken. 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. Bij concentratieverlies en toenemende vermoeidheid van
de bestuurder, geeft de auto een sterk signaal om u weer bij de les te houden. Hierdoor kunnen veel
ongelukken voorkomen worden. Het Lane-keeping systeem let constant op en waarschuwt of corrigeert als
u onoplettend over de lijnen van de rijstrook gaat. Ook helpen het autonoom remsysteem en
dodehoekdetectie, uw rit tot een veilige rit te maken.

Een door ons gemonteerde trekhaak is al mogelijk vanaf €600,-
Originele wagendocumentatie is aanwezig. 

Een proefrit levert het bewijs. Neem contact op en we maken een afspraak!

Aanbieder
Autobedrijf Schoenmakers
Heuvelberg 9
5469 NM Erp

Tel: 0492 351 030
E-mail: verkoop@schoenmakersautos.nl


