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Mazda MX-5 1.5 SkyActiv-G Roadster Chairo :
dealer onderhouden en 24 maanden verlengde
gara
06/2019 - Benzine - Handgeschakeld

€ 28.450,-
Autogegevens

Merk, model: Mazda MX-5

Uitvoering: 1.5 SkyActiv-G Roadste...

Kenteken: ZN-748-N

Kilometerstand: 24.854 km

Bouwjaar: 06/2019

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Cabriolet

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 961 kg

Motor: 1.496 cc, 132 pk (97 kW)

Kleur: Ceramic (Wit)

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lederen bekleding, Lichtmetalen
velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 152 Nm
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Tankinhoud: 45 liter
Acceleratie (0-100): 8,3 s
Topsnelheid: 204 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 8,2 l/100km (1 op 12,2)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,2 l/100km (1 op 19,2)
Energielabel: F
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Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 102 - € 115 per kwartaal

Beschikbare afleverpakketten:
- Basispakket (inbegrepen):
- Geldige APK
- RDW-leges 
- Hartgerink en Klomp Pakket (€ 895 meerprijs): 
- Onderhoudsbeurt conform onderhoudsschema 
- Tenaamstellen
- Volle tank brandstof
- Minimaal 12 maanden apk 
- 12 maanden pechhulp in Europa
- 12 maanden BOVAG-garantie
- Wassen, professioneel poetsen & interieurreiniging
- Navigatie update (indien beschikbaar)
- Vervangend vervoer bij grote onderhoudsbeurt
- 10% korting op accessoires
- 10% onderhoudskorting (op volgende onderhoudsbeurt)
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Basispakket"): BOVAG garantie (12 maanden)

Overige informatie
Garantie: Tot 27 June 2024

Deze schitterende Mazda MX-5 nodigt uit om rijplezierritjes mee te maken. De lage zit,
achterwielaandrijving en de 1.5 liter motor zorgen voor ongekend rijgenot. De zeer rijkelijke Chairo
uitrusting zorgt er voor dat het u niets ontbreekt aan luxe en comfort. Deze MX-5 auto is dealer
onderhouden (aantoonbaar). Tevens is de auto voorzien van verlengde fabrieksgarantie tot 27-6-2024 en
150.000 kilometer door de vorige eigenaar. 

U bent van harte welkom voor een proefrit of een vrijblijvende offerte. Wij werken met een aanvullende
servicepakket à € 895,-. Dit houdt in een servicebeurt conform het schema met minimaal 12 maanden APK,
12 maanden Europese pechservice, 12 maanden BOVAG-garantie, volle tank brandstof, wassen,
professioneel poetsen en interieur reinigen, vervangend vervoer bij grote onderhoudsbeurt, 10% korting op
accessoires en 10% onderhoudskorting (op volgende onderhoudsbeurt). Ondanks onze grote zorg
gedurende het samenstellen van deze advertentie kunnen er geen rechten worden ontleend aan het
gepubliceerde.

Hartgerink en Klomp, partner in mobiliteit. Een bedrijf waar de wens van de klant nog steeds centraal
staat. Op het gebied van aanschaf en onderhoud van mobiliteit kan bij ons praktisch alles, zolang het maar
kenbaar is. Met meer dan 90 jaar ervaring weten wij precies wat goed is voor uw auto, bedrijfswagen of
camper en wat wij u te bieden hebben.

Als officieel dealer van Mazda (ruim 45 jaar), service dealer van de merken Chevrolet en Daihatsu én
partner van Truckland (Fiat Professional) bieden wij een compleet gamma aan personen- en lichte
bedrijfswagens. Daarnaast is onze werkplaats door het universele Vakgarage merkonafhankelijk zodat wij
elk merk auto, bedrijfswagen of camper uitstekend kunnen onderhouden.

Aanbieder
Autobedrijf Hartgerink en Klomp
Opaallaan 22-26
2132 XT Hoofddorp
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Tel: 023 554 3838
E-mail: occasions@h-klomp.nl


