Seat Ibiza ST 1.2 TDI Style Ecomotive | Airco |
Cruise | Trekhaak |
04/2011 - Diesel - Handgeschakeld

€ 2.499,Autogegevens
Merk, model:

Seat Ibiza

Uitvoering:

ST 1.2 TDI Style Ecomo...

Kenteken:

07-RBD-5

Kilometerstand: 302.014 km
Bouwjaar:

04/2011

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Stationwagen

Brandstof:

Diesel

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.105 kg

Motor:

1.199 cc, 75 pk (55 kW)

Kleur:

Grijs

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

onbekend

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, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 180 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 45 liter
Acceleratie (0-100): 14,6 s
Topsnelheid: 173 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 4,1 l/100km (1 op 24,4)
Brandstofverbruik op de snelweg: 3,0 l/100km (1 op 33,3)
Energielabel: A
Staat
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
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Aantal sleutels: 2
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 270 - 284 per kwartaal
De Seat Ibiza ST is gebouwd met hoogwaardige techniek en maakt het rijden van lange ritten, maar ook
korte stukjes, tot een feestje. Onder de motorkap ligt een zuinige driecilinder motor. Verder is de Seat
uitgerust met: 15 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen
achter, bumpers in carrosseriekleur en in delen neerklapbare achterbank.
Audiovolume aanpassen of wisselen van radiozender: dat gaat makkelijk en veilig met de audiobediening
op het stuur. In de zomer zit u ontspannen achter het stuur dankzij de ingebouwde airconditioning. Ervaar
het comfort van inparkeren met parkeersensoren. Deze auto laat zich moeiteloos in elk parkeervak
manoeuvreren. Nooit meer last van een slapende rechtervoet dankzij de uitgekiende cruise control! Extra
opties op deze auto zijn: verstelbaar stuur, boordcomputer, centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening en buitentemperatuurmeter.
De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Seat Ibiza ST samen. Nooit meer gedoe met de
hellingproef. Deze auto heeft hill hold control, een automatische handremfunctie voor steile wegen. Met het
bandenspanningscontrolesysteem weet u altijd zeker dat de banden op de juiste spanning staan.
Tevens wordt deze auto geleverd met het tellerrapport van Nationale Autopas. Is dit de auto die u zoekt?
Neem snel contact met ons op, dan kunt u hem binnenkort zelf bekijken.
= Bedrijfsinformatie =
Voor meer informatie graag telefonisch contact opnemen met:
Wytse van der Zweep: 06-53465144

Elke dag tot 22:00 uur telefonisch & via WhatsApp te bereiken.
.
Inruil van uw huidige auto, boot, camper of financiering behoort ook tot de mogelijkheid.
Om Teleurstelling te voorkomen raden wij u aan altijd vooraf contact op te nemen voor een eventuele
proefrit met de auto.
U bent van harte welkom, de koffie staat klaar.
Vakgarage van der Zweep is al ruim 25 jaar een begrip in de regio Leeuwarden, voor zowel onderhoud,
reparatie , schade herstel en aanschaf van gebruikte en nieuwe auto's.
Wij gaan en staan voor kwaliteit en service!

Hoewel de informatie op deze internetsite zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn
wijzigingen of fouten in de gegevens en dergelijke te alle tijde voorbehouden en kan Vakgarage van der
Zweep hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Aanbieder
Vakgarage van der Zweep
Wartensterdijk 2A
9005 XS Warga
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Tel: 058 255 2153
E-mail: info@vakgarage-zweep.nl
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