Seat Alhambra 1.4 TSI Reference Climate
Control PDC Navigatie Trekhaak
01/2011 - Benzine - Handgeschakeld

€ 12.900,Autogegevens
Merk, model:

Seat Alhambra

Uitvoering:

1.4 TSI Reference Clim...

Kilometerstand: 132.518 km
Bouwjaar:

01/2011

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

MPV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.623 kg

Motor:

1.390 cc, 150 pk (110 kW)

Kleur:

Donker zwart

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Garantie:

Garantie

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

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 240 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 70 liter
Acceleratie (0-100): 10,7 s
Topsnelheid: 197 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 9,2 l/100km (1 op 10,9)
Brandstofverbruik op de snelweg: 6,1 l/100km (1 op 16,4)
Energielabel: A
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 228 - 258 per kwartaal
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Auto Keijzers | Tel: 055 357 4370 | sales@autokeijzers.nl

Leaseprijs: € 129 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)
Garantie
Garantie: 6 Maanden volledige Auto Keijzers garantie
Tip: voor meer foto's, bekijk onze website! www.autokeijzers.nl
U hebt meer dan genoeg bewegingsvrijheid in deze goed onderhouden Seat Alhambra uit 2011. Natuurlijk
behoren warmtewerend glas, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch verstelde en verwarmde
buitenspiegels en verschuifbare achterbank ook tot de uitrusting van deze complete auto.
In de zomer zit u ontspannen achter het stuur dankzij de ingebouwde airconditioning. En dan is deze auto
ook nog eens voorzien van boordcomputer, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en
buitentemperatuurmeter.
Zoals u mag verwachten van deze Seat Alhambra is hij uitgerust met een reeks aan actieve
veiligheidssystemen. Wegrijden op een helling is kinderspel met hill hold control. Deze functie houdt de
handrem automatisch vast op een steile ondergrond. Zodra een van de banden spanning verliest, geeft het
bandenspanningscontrolesysteem een waarschuwingssignaal.
Om te bevestigen dat de kilometerstand van deze auto klopt, krijgt u er ook het tellerrapport van Nationale
Autopas bij. Natuurlijk bent u van harte welkom om deze auto in ons bedrijf te komen bekijken. Laat u ons
weten wanneer u wilt komen?

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn
Tel: 055 357 4370
E-mail: sales@autokeijzers.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Auto Keijzers | Tel: 055 357 4370 | sales@autokeijzers.nl

