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Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G GT-M 131
03/2018 - Benzine - Handgeschakeld

€ 24.900,-
Autogegevens

Merk, model: Mazda MX-5

Uitvoering: 1.5 SkyActiv-G GT-M 13...

Kenteken: SF-525-N

Kilometerstand: 54.162 km

Bouwjaar: 03/2018

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Cabriolet

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 950 kg

Motor: 1.496 cc, 131 pk (96 kW)

Kleur: Jet Black (zwart)

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: BOVAG

100%
Onderhouden: Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening,
Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lederen bekleding,
Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

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: F

Onderhoud, historie en staat
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)



Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Alewijn Ott B.V. | Tel: 072 541 1230 | verkoop@alewijnott.nl

Aantal eigenaren: 2
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 75 - € 85 per kwartaal

Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja

Wind in je haren, zon op je gezicht... Achter het stuur van deze cabrio is het 100% méér zomer. Het
eigentijdse ontwerp en de toonaangevende techniek maken van iedere Japanse auto een kwaliteitsproduct.
Dat is ook te merken aan deze Mazda MX-5. Dit is een auto uit 2018, er staat maar 54162 kilometer op de
teller. Autorijden zoals autorijden bedoeld is. De 131 pk sterke benzinemotor van deze auto is gekoppeld
aan een handgeschakelde zesversnellingsbak. De lederen bekleding geeft het interieur een rijke en luxe
uitstraling. Dankzij de stoelverwarming kan er al sneller met open kap gereden worden dan je zou
verwachten. Bij de uitrusting van deze Mazda horen onder meer metallic lak, elektrisch bedienbare ramen,
elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels en led-dagrijverlichting.

Soms wil je goed geluid kunnen voelen! Het high performance audiosysteem bedient u op uw wenken. Bij
de uitrusting van dit systeem behoren onder meer: full map navigatiesysteem, DAB ontvangst,
multifunctioneel sportstuur, dashboard met spraakbediening, usb-aansluiting en WIFI-hotspot. Ook is de
auto voorzien van automatische airconditioning. Het drukke verkeer eist onderweg veel aandacht op.
Daarom is het goed dat deze Mazda is voorzien van diverse systemen die u assisteren tijdens de rit. Een
automatisch inschakelbare verlichting neemt het waar als het donker wordt of gaat schemeren, en schakelt
dan automatisch de verlichting in. En de parkeersensoren achter helpen u om strak en veilig in te parkeren.
Stel de cruise control in op de gewenste snelheid en u rijdt comfortabel en zuinig. Zo kunt u zich
voornamelijk bezig houden met genieten! De uitrusting van deze Mazda is met verstelbaar stuur,
automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer, isofix-aansluiting en centrale deurvergrendeling
met afstandsbediening behoorlijk compleet.

Deze Mazda is voorzien van verschillende intelligente veiligheidsvoorzieningen. Ze kijken tijdens het rijden
als het ware met u mee, ze signaleren potentieel gevaarlijke situaties en in een aantal gevallen kunnen ze
ook ingrijpen. Een fietser of ander voertuig in de dode hoek ziet u gemakkelijk over het hoofd. De actieve
dodehoekdetectie signaleert meteen elke risicosituatie. Kan gebeuren: onbewust opschuiven naar de
andere baan. Dan geeft de lane assist meteen een seintje. Zo wordt leuk rijden ook veilig rijden.

Vanzelfsprekend leveren wij deze auto met BOVAG Garantie. Proefrit maken? Natuurlijk! Bel ons voor een
afspraak en hij staat klaar.

= Bedrijfsinformatie =

Sinds de oprichting in 1974 is Autobedrijf Alewijn Ott uitgegroeid tot één van de grotere aanbieders van
kwaliteitsoccasions. De strenge selectie bij inkoop en de kwaliteitscontrole maken dat je deze kostbare
aankoop veilig en met een goed gevoel kunt doen. En omdat we in vrijwel elk segment auto's hebben, kun
je je hele leven bij ons terecht. Voor een goede verzekering, heldere financiering of leasing van je nieuwe
trots helpen we je graag op weg, je kunt ons elke dag van de week bereiken.
Hoewel we enorm ons best doen zijn foutjes in de advertentie niet altijd uit te sluiten. Controleer daarom
alles wat je belangrijk vindt vóór je de auto koopt.
Doordeweeks open van 10:00 tot 17:00, zaterdag van 09:30 tot 17:00 en houd voor uitzonderingen
(COVID) de info op Google aan.

Aanbieder
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Autobedrijf Alewijn Ott B.V.
Koraalstraat 4
1812 RK Alkmaar

Tel: 072 541 1230
E-mail: verkoop@alewijnott.nl


