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Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 LEER MEMORY
BOSE STOEL/STUURVERW. 19"LMV NAVI
CRUISE 2xPDC CL
11/2019 - Benzine - Automaat

€ 32.495,-
Autogegevens

Merk, model: Mazda CX-5

Uitvoering: 2.0 SkyActiv-G 165 LEE...

Kenteken: G-530-SH

Kilometerstand: 25.854 km

Bouwjaar: 11/2019

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.455 kg

Motor: 1.998 cc, 165 pk (121 kW)

Kleur: Soul red crystal m (Ro...

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Leder

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, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 213 Nm
Transmissie: 6 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 56 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 9,8 s
Topsnelheid: 192 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 7,8 l/100km (1 op 12,8)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,9 l/100km (1 op 16,9)
Energielabel: D
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Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 217 - € 246 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)

Een echt goede auto biedt meer dan alleen maar hoge prestaties en een comfortabele rit. Zo'n auto verrijkt
uw leven door een optimale combinatie van doordachte vormgeving en hoogstaande techniek. Deze Mazda
CX-5 is daar een goed voorbeeld van. De auto is van het bouwjaar 2019 en is van de eerste eigenaar. De
aandrijving komt voor rekening van een benzinemotor en een automatische transmissie. Het met leer
beklede interieur geeft deze auto een gedistingeerde uitstraling. Deze auto is ook voorzien van
stoelverwarming. Als de 'r? in de maand zit, komt zo?n verwarmd stuurwiel als geroepen! Verder is de
Mazda uitgerust met: dakspoiler, extra getint glas, LED-achterlichten, verstelbare lendensteunen,
elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels, LED-dagrijverlichting en in delen
neerklapbare achterbank.
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Onderweg naar muziek luisteren krijgt een nieuwe dimensie dankzij het Bose audiosysteem. Ook is het
audiosysteem voorzien van: full map navigatiesysteem, DAB ontvangst, multifunctioneel sportstuur en
dashboard met spraakbediening. Met de electronic climate control selecteert u de gewenste temperatuur.
Het systeem doet de rest. 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. De kans op een kop-staart botsing wordt sterk gereduceerd door het
systeem van achteropkomend verkeer waarschuwing. Het doek is gevallen voor de ouderwetse autosleutel.
Instappen en wegrijden gaat met keyless start.

De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Mazda CX-5 samen. De forward collision warning reduceert
het gevaar van een botsing met een voorligger significant. Ongemerkt buiten de rijstrook raken? Nee hoor,
het Lane-keeping systeem waarschuwt en corrigeert. U bent mede dankzij autonoom remsysteem en
dodehoekdetectie steeds veilig onderweg.

Meer weten? Onze verkoper maakt graag een afspraak om u alles te laten zien!

Aanbieder
Autobedrijf Schoenmakers
Heuvelberg 9
5469 NM Erp

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


