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Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Pure+ 240 PK
4WD MAPS NAVIGATIE | CLIMA | KEYLESS
05/2019 - Hybride - Automaat

€ 28.850,-
Autogegevens

Merk, model: Mitsubishi Outlander

Uitvoering: 2.4 PHEV Pure+ 240 PK ...

Kenteken: R-738-KX

Kilometerstand: 48.377 km

Bouwjaar: 05/2019

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Hybride

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.855 kg

Motor: 2.360 cc

Kleur: Wit parelmoer

Laksoort: Metallic

Bekleding: Half leder/alcantara

Garantie: BOVAG

100%
Onderhouden: Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Elektrisch
verstelbare bestuurdersstoel, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Mistlampen voor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Vermogen elektromotor(en): 70 kW (95 PK)
Vermogen brandstofmotor: 177 kW (241 PK)
Koppel: 211 Nm
Brandstofsoort: Hybride (elektrisch en benzine)
Tankinhoud: 45 liter
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 10,5 s
Topsnelheid: 170 km/u

Milieu
Energielabel: A

Historie
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100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 154 - € 175 per kwartaal

Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
BOVAG Afleverbeurt: Ja

1e eigenaars auto geheel dealer onderhouden.

= Bedrijfsinformatie =

Autobedrijf Zuithof is een echt familiebedrijf dat al sinds 1961 actief is in Twente.

Dagelijks zet ons team zich vol enthousiasme in om onze klanten verder te helpen en onze kennis over en
passie voor auto's met hen te delen. We streven op elk vakgebied binnen onze organisatie kwaliteit,
klantgerichtheid en een hoog serviceniveau na.
Als Subaru dealer en Japanse autospecialist beschikken wij over een wisselend aanbod Dealer kwaliteit:
Occasions, Demo's en nieuwe auto's.
Onze auto's (boven de € 4500,-) worden rijklaar aangeboden inclusief BOVAG garantie, nieuwe APK en
afleveringsbeurt.
Van gelukkige en tevreden klanten worden wij blij. Dankbaar zijn we dan ook dat onze klanten ons via
Klanten vertellen beoordelen met een 9. Onder de vaste klanten is dit geen nieuws: sommigen zijn al meer
dan 40 jaar klant!
Wij houden van persoonlijk contact en laagdrempeligheid is een sleutelwoord binnen ons bedrijf. Met beide
benen op de grond en iedere klant gelijk benaderen. Zo willen wij samen met de klant een langere binding
aangaan.
Als bedrijf vindt u alles bij ons onder een dak: verkoop, onderhoud, verzekering, schadeafwikkeling,
verhuur, lease en nog veel meer. U vraagt bij ons nooit teveel.
Kom gezellig langs om een kijkje te nemen in onze showroom. De koffie staat klaar, tot snel !

Aanbieder
Autobedrijf Zuithof
Tusveld 15
7627 NV Bornerbroek

Tel: 074 384 1352
E-mail: verkoop@zuithof.nl


