Mitsubishi ASX 1.6 Cleartec Life CLIMA PDC
CRUISE LMV 1e-EIGENAAR NAP
01/2019 - Benzine - Handgeschakeld

€ 19.895,Autogegevens
Merk, model:

Mitsubishi ASX

Uitvoering:

1.6 Cleartec Life CLIM...

Kenteken:

XH-369-G

Kilometerstand: 35.669 km
Bouwjaar:

01/2019

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.235 kg

Motor:

1.590 cc, 117 pk (86 kW)

Kleur:

Titanium grey m (Grijs...

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

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, Lichtmetalen velgen,
Metallic lak, Mistlampen voor, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 154 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 63 liter
Acceleratie (0-100): 11,5 s
Topsnelheid: 183 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,9 l/100km (1 op 14,5)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,9 l/100km (1 op 20,4)
Energielabel: D
Financiële informatie
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Schoenmakers | Tel: 0492 351 030 | verkoop@schoenmakersautos.nl

Motorrijtuigenbelasting: € 141 - € 158 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 (BOVAG) (€ 695 meerprijs): Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal
prijs"): BOVAG garantie (6 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; Nieuwe APK
Met zijn ruimte en zijn prestaties is dit de auto die bij u past. Deze Mitsubishi ASX heeft 35500 kilometer
gelopen, hij is van het bouwjaar 2019. De aandrijving komt voor rekening van een benzinemotor en een
handgeschakelde vijfversnellingsbak. Bij de uitrusting van deze Mitsubishi horen onder meer 16 inch
lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, extra getint glas, led-achterlichten, elektrisch bediende ramen,
elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare
achterbank.
Een andere zender zoeken of het volume wijzigen? Het audiosysteem heeft bediening op het stuur. Bij de
luxe van deze auto hoort ook electronic climate control. In deze Mitsubishi kunt u zich concentreren op het
verkeer, terwijl de auto de omgeving voor u in de gaten houdt. Een automatisch inschakelbare verlichting
zorgt dat de verlichting aangaat als het donkerder wordt - in tunnels bijvoorbeeld - en de regensensor
schakelt de ruitenwissers in als het nodig is. U hoeft er niets aan te doen. Op een drukke weg heeft u soms
ogen in uw achterhoofd nodig. De sensoren aan de achterzijde nemen die functie over en geven een
achteropkomend verkeer waarschuwing als een achterligger te dicht op u zit. Voor de lange ritten is de
cruise control een verademing. Met verstelbaar stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening is deze Mitsubishi helemaal compleet.
De automatische veiligheidssystemen in deze Mitsubishi fungeren als een extra paar ogen. En dat niet
alleen, ze kunnen ook actief ingrijpen, om zo u en uw passagiers te beschermen. Als elke meter en elke
seconde telt, wilt u dat het remsysteem maximaal presteert. Met de Brake Assist bent u daar zeker van.
Meer weten? Neem nu contact met ons op voor een afspraak.
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Schoenmakers | Tel: 0492 351 030 | verkoop@schoenmakersautos.nl

Een door ons gemonteerde trekhaak is al mogelijk vanaf €600,-

Aanbieder
Autobedrijf Schoenmakers
Heuvelberg 9
5469 NM Erp
Tel: 0492 351 030
E-mail: verkoop@schoenmakersautos.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Schoenmakers | Tel: 0492 351 030 | verkoop@schoenmakersautos.nl

