Mazda MX-5 1.8 TS+ | Climate Control |
Stoelverwarming
04/2010 - Benzine - Handgeschakeld

€ 10.895,Autogegevens
Merk, model:

Mazda MX-5

Uitvoering:

1.8 TS+ | Climate Cont...

Kenteken:

JR-403-P

Kilometerstand: 195.134 km
Bouwjaar:

04/2010

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Cabriolet

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.050 kg

Motor:

1.798 cc, 126 pk (93 kW)

Kleur:

Grijs

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

Garantie:

Garantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, CD wisselaar,
Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Elektrisch bedienbare
ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Metallic lak,
Mistlampen voor

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 167 Nm
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Tankinhoud: 50 liter
Acceleratie (0-100): 9,9 s
Topsnelheid: 194 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 9,5 l/100km (1 op 10,5)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,5 l/100km (1 op 18,2)
Energielabel: E
Onderhoud, historie en staat
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Selles Auto's Kamperzeedijk B.V. | Tel: 038 344 6161 | info@sellesautos.nl

Aantal eigenaren: 3
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 98 - € 110 per kwartaal
Garantie
Garantie: U kunt kiezen voor een optioneel afleveringspakket, dit is inclusief 3 maanden garantie
Afleverpakketten
Optioneel afleverpakket (€ 395): Afleverpakket personenauto: Onderhoudsbeurt volgens fabrieksopgave
Nieuwe APK Algehele technische controle 3 maanden max. 10.000 km garantie (occasions vanaf 4500,incl. btw)
Dit afleverpakket bevat: Nieuwe APK
Doe het dak open van deze cabriolet en ervaar de zon en de wind tijdens elke rit. In het moderne verkeer
hebt u achter het stuur van de Mazda MX-5 altijd de controle. Deze auto komt uit 2010. De aandrijving
komt voor rekening van een benzinemotor en een handgeschakelde vijfversnellingsbak. De leren bekleding
maakt het interieur helemaal af! De R in de maand? Dan is het tijd voor de luxe van de meegeleverde
stoelverwarming! Tot de uitrusting behoren ook 16 inch lichtmetalen velgen, metallic lak, elektrisch
bedienbare ramen voor en elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels.
Het complete geluidsspectrum van de hi-fi krijgt een extra boost door het high performance audiosysteem.
Switchen van radiozender of het geluid dempen - het gaat gemakkelijk en veilig dankzij de audiobediening
op het stuur. Het hele jaar door zorgt airconditioning voor een prettige temperatuur. Natuurlijk behoren
verstelbaar stuur en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening ook tot de uitrusting van deze
complete auto.
Klaar voor een zonovergoten zomer in deze cabrio? Bel dan voor een afspraak!
= Bedrijfsinformatie =
Is deze auto iets voor u? Via onze website kunt u gemakkelijk contact opnemen via whatsapp, telefoon of
mail. Tevens is het mogelijk om een vrijblijvende inruil taxatie aan te vragen, zo weet u van te voren waar
u aan toe bent. Onze occasions boven de 4500 euro worden afgeleverd met een geldige APK, voor een
afleveringspakket (Onderhoudsbeurt volgens fabrieksopgave, nieuwe APK en garantie) kunt u kiezen. Wij
zijn dealer van de merken Nissan, Dodge Ram, Isuzu en Ssangyong, tevens zijn wij gespecialiseerd in 4x4
en (USA) Pick-ups. Wij staan voor service en kwaliteit, hiervoor waarderen onze klanten ons met een 9.2.
Openingstijden
Maandag: 8:00 t/m 18:00
Dinsdag: 8:00 t/m 18:00
Woensdag: 8:00 t/m 18:00
Donderdag: 8:00 t/m 18:00
Vrijdag: 8:00 t/m 18:00
Zaterdag: 9:00 t/m 17:00
Zondag: Gesloten

Aanbieder
Selles Auto's Kamperzeedijk B.V.
Kamperzeedijk 87 - 89
8281 PC Genemuiden
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Selles Auto's Kamperzeedijk B.V. | Tel: 038 344 6161 | info@sellesautos.nl

Tel: 038 344 6161
E-mail: info@sellesautos.nl
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