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Seat Arona 1.0 TSI 115 PK DSG AUTOMAAT FR
ZEER LUXE
02/2018 - Benzine - Automaat

€ 22.742,-
Autogegevens

Merk, model: Seat Arona

Uitvoering: 1.0 TSI 115 PK DSG AUT...

Kenteken: P-277-DH

Kilometerstand: 65.583 km

Bouwjaar: 02/2018

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.110 kg

Motor: 999 cc, 116 pk (85 kW)

Kleur: Grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Half leder/alcantara

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Automatic climate control,
Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise
Control, Elektrisch bedienbare buitenspiegels, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare
voorportierramen, Getint glas, In hoogte verstelbaar stuur, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem,
Parkeersensor, Sportstoelen, Stoelverwarming voor, Stuurbekrachtiging, Traction control, Trekhaak, Zij
airbags voor

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Topsnelheid: 182 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 5,7 l/100km (1 op 17,5)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,5 l/100km (1 op 22,2)
Energielabel: C

Staat
Schade: schadevrij
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Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 125 - € 141 per kwartaal

Afleverpakketten
Optioneel afleverpakket (€ 779): Hurkmans Pakket 2:
Voor auto's boven de € 4.500,=
Hiervoor krijgt de auto een onderhoudsbeurt conform het schema, nieuwe APK, complete poetsbeurt,
minimaal 20 liter brandstof en uw inruilauto wordt gevrijwaard.
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden)

Deze zeer nette Seat Arona hebben we voor u uit "autoland Duitsland" gehaald. De Duitsers zijn zeer
punctueel en zuinig op hun auto's......
We hebben gekozen voor een Arona met een DSG AUTOMAAT. Heeft u nog nooit in een automaat gereden
? Geen probleem. Wij nemen uitgebreid de tijd om samen met u een proefrit te maken zodat u gewend
raakt aan het rijden met een automaat.
Deze Arona FR uitvoering is zeer luxe uitgerust met o.a.: half lederen/alcantara bekleding,
navigatiesysteem die u in heel Europa de weg wijst, cruise control om de snelheid vast te zetten, climate
control die de door u ingestelde temperatuur regelt, parkeersensoren voor en achter, automatisch
inparkeren, zwarte hemelbekleding, 17 inch lichtmetalen velgen, stoelverwarming, dodehoeksignalering in
buitenspiegels, buitenspiegels zijn elektrisch inklapbaar, lederen dashboardafwerking, full LED koplampen
die zorgen voor 40% meer lichtopbrengst, afneembare trekhaak ( aanhanggewicht 1.100 KG ), privacy
glass, startknop enz.....
De heerlijke 1.0 TSi motor met 115 PK is voorzien van een onderhoudsvrije distributieketting. Uit de
praktijk weten we dat je met deze Arona een heel gunstig verbruik kunt halen van rond de 1:20 !!
Deze auto staat bij onze vestiging in Heeswijk-Dinther. 0413-291272

= Bedrijfsinformatie =

Al onze occasions zijn bij binnenkomst door onze technische mensen gecontroleerd op minimaal 71 -
punten. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat wij u een goede auto leveren incl garantie. Voor nog meer
zekerheid hebben we een uitgebreid afleverpakket voor € 779,= extra. Dit betreft een afleverbeurt volgens
onderhoudsschema, complete reiniging in en exterieur en een nieuwe APK. Voor auto's onder de € 4.500,=
bedraagt het afleverpakket € 379,=.
Autobedrijf Hurkmans Dinther B.V. is aangesloten bij de BOVAG.

Aanbieder
Autobedrijf Hurkmans Dinther B.V.
Den Dolvert 1
5473 GP Heeswijk Dinther

Tel: 0413 291 272
E-mail: info.dinther@autobedrijfhurkmans.nl


