Mazda CX-5 SkyActiv-G 165 AT Business Luxury
+ Roofrails
03/2019 - Benzine - Automaat

€ 36.900,Autogegevens
Merk, model:

Mazda CX-5

Uitvoering:

SkyActiv-G 165 AT Busi...

Kenteken:

XX-646-H

Kilometerstand: 25.000 km
Bouwjaar:

03/2019

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.459 kg

Motor:

1.998 cc, 165 pk (121 kW)

Kleur:

Machine Gray Mica (gri...

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

Garantie:

Fabrieksgarantie

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, Navigatiesysteem, Parkeersensor

Bijzonderheden
Het eigentijdse ontwerp en de toonaangevende techniek maken van iedere Japanse auto een
kwaliteitsproduct. Dat is ook te merken aan deze Mazda CX-5. Het gaat hier om een nieuwe auto, hij is nu
direct leverbaar. Een krachtige motor zorgt voor de aandrijving van deze SUV. De lederen bekleding geeft
het interieur een rijke en luxe uitstraling. Dankzij de elektrische stoelbediening is het gemakkelijk om de
optimale zitpositie te vinden. Een handige voorziening op deze auto is de elektrische achterklep die u op
afstand kunt openen.
Met spraakbediening of de knoppen op het stuur regelt u het premium audiosysteem en het full map
navigatiesysteem, terwijl u uw blik op de weg gericht houdt. De audio-installatie biedt daarbij glasheldere
ontvangst dankzij dab-ontvangst. U verwacht natuurlijk electronic climate control in deze auto, en die is er
dan ook. Natuurlijk is een complete auto als deze ook voorzien van sensoren die de omgeving in de gaten
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. Er is ook cruise control aan boord,
om met een constant tempo ontspannen en zuinig te rijden. En dan is deze auto ook nog eens voorzien van
head-up display, lederen stuur en versnellingspook, automatisch dimmende binnenspiegel en
boordcomputer.
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Knoop Maarssen B.V. | Tel: 0346 586 444 | verkoopmaarssen@knoopweb.nl

De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Mazda CX-5 samen. Bij de veiligheidssystemen van deze
Mazda 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. Forward collision warning
waarschuwt voor een kop-staart botsing. Vermoeidsheidsherkenning herkent tekenen van vermoeidheid bij
de bestuurder. Het systeem voorkomt dat er ongelukken gebeuren doordat de bestuurder in slaap valt. De
veiligheid van deze auto wordt verder verhoogd door autonoom remsysteem, dodehoekdetectie en
gordijnairbags achter.
Wordt dit uw nieuwe auto? We verwelkomen u graag om u deze CX-5 te laten zien, en dan leggen we u ook
uit welke financieringsvormen we erbij kunnen aanbieden. Natuurlijk is de genoemde prijs inclusief BTW,
BPM en afleveringskosten.
Wereldwijd worden de Japanse automerken geprezen om hun baanbrekende ontwerpen en het hoge
kwaliteitsniveau van hun auto's. Dat is ook te merken aan deze Mazda CX-5. We hebben het hier over een
nieuwe auto, hij is nu direct leverbaar. Een krachtige motor geeft deze auto zijn sportieve prestaties. Het
interieur van deze auto is bekleed met leer voor een ongeevenaard luxueuze uitstraling. U past de stoelen
moeiteloos aan, ze zijn elektrisch in te stellen en hebben bovendien een geheugen. De bagageruimte is
toegankelijk via een comfortverhogende elektrische achterklep.
De bediening van het premium audiosysteem en het full map navigatiesysteem gebeurt met knoppen op
het stuur en als u wilt zelfs met uw stem. De audio is overigens voorzien van dab-radio voor een altijd
heldere ontvangst. Electronic climate control verwarmt of koelt het interieur met een druk op de knop. Het
luxeniveau in deze Mazda is niet alleen gericht op comfort, maar ook op uw veiligheid. Tal van sensoren
helpen u om de omgeving in de gaten te houden. De automatisch inschakelbare verlichting zorgt dat
automatisch de verlichting wordt ingeschakeld als het donker wordt, wat bijvoorbeeld in tunnels erg handig
is. De regensensor zet de ruitenwissers aan zonder dat u eraan hoeft te denken. En dan zijn er ook nog
parkeersensoren voor en achter die u helpen om veilig en schadevrij in te parkeren. Er is cruise control aan
boord, voor veilige en zuinige kilometers. Ook is de Mazda uitgerust met: head-up display, lederen stuur en
versnellingspook, automatisch dimmende binnenspiegel en boordcomputer.
Zoals u mag verwachten van deze Mazda CX-5 is hij uitgerust met een reeks aan actieve
veiligheidssystemen. 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. Forward collision warning
waarschuwt bij een dreigende aanrijding met een voorligger. Een belangrijk veiligheidssysteem in deze
auto is de vermoeidheidsherkenning, die u een duidelijk signaal geeft wanneer u achter het stuur in slaap
dreigt te vallen. Verder is deze auto uitgerust met autonoom remsysteem, dodehoekdetectie en
gordijnairbags achter.
Dit is een nieuwe auto die dus wordt geleverd met volledige fabrieksgarantie. De genoemde prijs is inclusief
afleveringskosten, BPM en BTW. Bent u geinteresseerd? Bel of mail ons, dan maken we op korte termijn
een afspraak met u.

Aanbieder
Autobedrijf Knoop Maarssen B.V.
Kometenweg 7
3606 BD Maarssen
Tel: 0346 586 444
E-mail: verkoopmaarssen@knoopweb.nl
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