Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G 131 TS All-in
rijklrprs | Goed onderhouden | Navi |
Cruise-contro
09/2015 - Benzine - Handgeschakeld

€ 18.750,Autogegevens
Merk, model:

Mazda MX-5

Uitvoering:

1.5 SkyActiv-G 131 TS ...

Kenteken:

ZF-246-G

Kilometerstand: 97.696 km
Bouwjaar:

09/2015

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Cabriolet

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

950 kg

Motor:

1.496 cc, 131 pk (96 kW)

Kleur:

Licht wit

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

Stof

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, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 150 Nm
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Tankinhoud: 45 liter
Acceleratie (0-100): 8,3 s
Topsnelheid: 204 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 7,9 l/100km (1 op 12,7)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,9 l/100km (1 op 20,4)
Energielabel: D

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Wesselink Deventer B.V. | Tel: 0570 500 980 | deventer@honda-wesselink.nl

Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 3
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
BOVAG Afleverbeurt: Ja
Goed onderhouden MX-5 die de laatste 2 jaar is onderhouden bij een collega Vakgarage in Zutphen.
Sommige keuzes maak je puur op gevoel. De Mazda MX-5 is daar het perfecte voorbeeld van. De MX-5
heeft een historie van innoveren, maar blijft altijd trouw aan het oorspronkelijke ideaal: een lichtgewicht
sportauto die precies doet wat jij wilt.
Wij leveren deze auto voor een all-in rijklaarprijs, dat is inclusief het "Wesselink Service Pakket":
o Een Onderhoudsbeurt conform fabrieksvoorschrift - 100 punten+ check voor aflevering;
o 12 maanden BOVAG garantie;
o Assistance Onderhoud/Occasion geldig tot aan eerstvolgende periodieke onderhoud met een maximum
van 12 maanden / OF net zolang als u bij ons het onderhoud van uw auto laat uitvoeren ;
o Voorzien van minimaal 12 maanden APK keuring;
o Brandstoftank minimaal halfvol getankt;
o Interieur, exterieur intensief gereinigd en gepoetst;
o Gecontroleerde kilometerstand bij het RDW (Tellerrapport);
o Gratis einde garantiecheck.
Mogelijkheid tot verlenging van de garantie tot dat de auto een leeftijd heeft van 10 jaar of 180.000km
heeft gereden i.c.m. een Autoservice Garant Autoverzekering. Informeer bij onze verkoopadviseurs.
= Bedrijfsinformatie =
U bent van harte welkom bij onze vestigingen in Apeldoorn, Deventer en Emst. Autobedrijf Wesselink,
kwaliteit gegarandeerd !
Autobedrijf Wesselink B.V. stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en diensten en
een bezoek brengt aan één van onze sites. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en
actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische
specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Het is onmogelijk
om transmissiefouten volledig uit te sluiten of daarvoor aansprakelijkheid te aanvaarden. Aan de inhoud
van deze site kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Aanbieder
Autobedrijf Wesselink Deventer B.V.
Solingenstraat 7
7421 ZN Deventer
Tel: 0570 500 980
E-mail: deventer@honda-wesselink.nl
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