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Skoda Enyaq iV 80 204PK - incl. BTW - 12%
Bijtelling - Warmtepomp
05/2021 - Elektrisch - Automaat

€ 49.750,-
Autogegevens

Merk, model: Skoda Enyaq iV

Uitvoering: 80 204PK - incl. BTW -...

Kenteken: N-067-XZ

Kilometerstand: 17.984 km

Bouwjaar: 05/2021

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Elektrisch

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.990 kg

Motor: 204 pk (150 kW)

Kleur: Moon white(wit)

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

Garantie: BOVAG

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control,
Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak,
Navigatiesysteem, Parkeersensor

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 310 Nm

Aandrijving
Actieradius: 544 km

Transmissie
Transmissie: 1 versnellingen, Automaat

Asconfiguratie
Aandrijving: Achterwielaandrijving

Prestaties
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Acceleratie (0-100): 8,7 s
Topsnelheid: 160 km/u

Accu
Accu: 77 kWh
Accu laden: 7.2 kW, compleet vol in 9 uur en 30 minuten
Accu snelladen: 50 kW, compleet vol in 0 uur en 29 minuten

Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 15,5 kWh/100km
Energielabel: A

Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 1
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Beschikbare afleverpakketten:
- Standaardpakket (inbegrepen):
-    12 maanden BOVAG garantie
-    130 punten inspectie
-    Minimaal halve volle tank brandstof
-    Reconditionering van het in- en exterieur van de auto
-    Autohistorie bekend
-    Mogelijkheid tot financiering, verzekering en/of leasing
-    Minimaal 6 maanden geldige APK
-    14 dagen omruilgarantie
-    Inruilvoorstel op maat
-    Optische inspectie
-    Technische controle
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); 12 maanden BOVAG garantie, Geldige APK,
RDW-leges
- Online Buying pakket (€ 795 meerprijs): 

Overige informatie
Minimale laadtijd AC tot: 100

Vallei Auto Groep helpt je graag om veilig met een elektrische auto thuis te komen. Dit doen wij door
middel van onze eigen laadoplossingen van e-asy op weg. Onze verkoopadviseurs informeren je graag over
de mogelijkheden.

Vallei Auto Groep SEAT/Skoda Veenendaal heeft een uitgebreid aanbod van de merken Skoda en SEAT op
voorraad. In onze fraaie showroom en op ons terrein treft u een grote hoeveelheid perfect onderhouden
occasions aan. Stuk voor stuk auto's die door ons geleverd kunnen worden met een uitgebreid pakket aan
zekerheden. De prijs voor deze auto is inclusief een geldige APK van minimaal 12 maanden. De auto wordt
op uw naam overgeschreven en tevens heeft de auto een pre inspectie en vloeistof controle gehad.
Onderhoud en aanvullende garantiepakketten bieden wij u graag tegen meerprijs aan. Zo kunt u zorgeloos
op weg met de auto van uw keuze! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het verkoopteam
(0318) 509 960.
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Deze auto is geïmporteerd. Specificaties kunnen daardoor licht afwijken van vergelijkbare, in Nederland
geleverde uitvoeringen. Informeer bij onze verkoopadviseurs naar de details.

Aanbieder
Vallei Auto Groep Veenendaal SEAT / SKODA
Galileistraat 32
3902 HR Veenendaal

Tel: 0318 509 960
E-mail: valleisales@leadnet.nl


