Seat Alhambra 1.4 TSI Style Business Automaat
7-Persoons Panoramadak Bi-Xenon
02/2015 - Benzine - Automaat

€ 21.949,Autogegevens
Merk, model:

Seat Alhambra

Uitvoering:

1.4 TSI Style Business...

Kenteken:

2-ZPL-41

Kilometerstand: 156.861 km
Bouwjaar:

02/2015

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

MPV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.690 kg

Motor:

1.390 cc, 150 pk (110 kW)

Kleur:

Donker zwart

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

Garantie:

BOVAG

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Mistlampen
voor, Navigatiesysteem, Sportstoelen, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 240 Nm
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 70 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 9,9 s
Topsnelheid: 199 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 9,4 l/100km (1 op 10,6)
Brandstofverbruik op de snelweg: 6,6 l/100km (1 op 15,2)
Energielabel: D

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Boks | Tel: 055 360 3050 | info@autobedrijfboks.nl

Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 250 - 283 per kwartaal
Leaseprijs: € 289 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)
Uitmuntende prestaties, dynamische rijeigenschappen en bakken vol met rijplezier, deze Seat Alhambra
levert het allemaal. Verwarmde stoelen maken het interieur behaaglijk op winterse dagen. In deze Seat
profiteert u onder andere ook van: 18 inch lichtmetalen velgen, sportonderstel, aluminium dakrailing, extra
getint glas, verstelbare lendesteunen, metallic lak, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare
buitenspiegels, verschuifbare achterbank en armsteun voorin.
Laat u onderweg niet afleiden, de bediening van het audiosysteem en ook het navigatiesysteem gaat met
knoppen op het stuur. Dankzij automatische airconditioning is het interieur behaaglijk warm of verfrissend
koel. Met de achteruitrijcamera ziet u precies wat er achter de auto gebeurt. Het drukke verkeer eist
onderweg al uw aandacht op. Daarom is het goed dat deze Seat 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. Op dezelfde manier "ziet" de regensensor
de eerste spatjes regen en schakelt dan de ruitenwissers in, en als het harder gaat regenen zet hij de
ruitenwissers ook in een snellere stand. Er is cruise control aan boord, voor veilige en zuinige kilometers.
En dan is deze auto ook nog eens voorzien van lederen versnellingspook, lederen stuur, automatisch
dimmende binnenspiegel, boordcomputer, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening,
buitentemperatuurmeter en bagage afdekhoes.
De auto is voorzien van een trekhaak en is een uitstekende caravantrekker. De nieuwste
veiligheidssystemen komen in deze Seat Alhambra samen. De veiligheidssystemen in deze auto nemen het
zelfs waar als de bestuurder tekenen van vermoeidheid vertoont, en waarschuwen dan met een duidelijk
signaal. Het bandenspanningscontrolesysteem helpt om brandstof te besparen en om de kans op een
klapband te verminderen.
Deze auto leveren wij met Bovag Garantie en met een tellerrapport van Nationale Autopas. Laat het ons
meteen weten als u interesse heeft in deze Seat, dan kunnen we een afspraak maken om u de auto te
demonstreren.
= Bedrijfsinformatie =
De door ons genoemde communicatieadviesprijzen zijn inclusief onvermijdbare kosten nodig voor levering
van de auto. Optionele pakketten of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en kunnen
desgewenst tegen meerprijs geleverd worden.
Bij Autobedrijf Boks heeft u keuze uit meer dan 250 occasions. Heeft u een auto in te ruilen? Ga dan naar
onze website: http://www.autobedrijfboks/occasions en vindt uw nieuwe auto. Binnen 1 werkdag krijgt u
een offerte op maat.
Heeft u een eigen bedrijf? Weleens over financial lease nagedacht? Voor meer informatie hierover ga naar
http://www.financialleaseapeldoorn.nl Ook voor ZZP zeer aantrekkelijke tarieven en acceptatie
voorwaarden.

Aanbieder
Autobedrijf Boks
Laan van de Dierenriem 51
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