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Skoda Fabia 1.0 TSI Monte
Carlo+DSG+Navi+Camera+Panorama
07/2021 - Benzine - Automaat

€ 22.950,-
Autogegevens

Merk, model: Skoda Fabia

Uitvoering: 1.0 TSI Monte Carlo+DS...

Kenteken: S-206-BS

Kilometerstand: 19.500 km

Bouwjaar: 07/2021

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.042 kg

Motor: 999 cc, 95 pk (70 kW)

Kleur: Quarz-Grey(grijs)

Laksoort: Metallic

Bekleding: Alcantara

Garantie: Fabrieksgarantie

100%
Onderhouden: Ja

Opties en accessoires
Airconditioning, Audiosysteem, Centrale deurvergrendeling, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen,
Elektrisch bedienbare voorportierramen, Getint glas, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem,
Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Skoda Fabia 1.0 TSI Monte Carlo+DSG+Navi+Camera+Panorama

- Kenteken: S-206-BS
- Merk: Skoda
- Model: Fabia
- APK tot: 07-07-2027
- Tellerstand: 19500 KM
- Carrosserievorm: Hatchback
- Aantal deuren: 5
- Brandstofsoort: Benzine
- Bouwjaar: 2021
- Transmissie: Automaat
- Kleur: grijs Metallic
- Kleurnaam: Quarz-Grey Metallic
- Bekleding: Alcantara
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- Kleur interieur: grijs
- Interieurnaam: Monte Carlo
- Motorinhoud: 999 cc
- Aantal cilinders: 3
- Vermogen: 70 kW / 95pk
- Ledig gewicht: 1042 kg
- Max. trekgewicht: 1000 kg
- Aantal zitplaatsen: 5
- BTW/Marge: BTW aftrekbaar, de prijs is inclusief BTW
- Lengte: 410.8 cm
- Breedte: 178 cm
- Hoogte: 145.9 cm
- Aantal sleutels: 2
- Onderhoudshistorie aanwezig: Ja
- Motorrijtuigenbelasting: € 97 - 108 per kwartaal
- Fabrieksgarantie tot: 06-07-2023
- Aantal maanden fabrieksgarantie: 15

Comfort

- Cruise control
- Regensensor

Exterieur

- Achterramen geblindeerd
- Achterruitwisser
- Bandenspanningscontrolesysteem
- Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
- Buitenspiegels verwarmbaar
- Centrale deurvergrendeling
- Getint glas
- Hill Hold Control
- Hoofdsteunen achter
- Keyless go
- LED achterlichten
- LED dagrijverlichting
- Led koplampen
- Lichtmetalen velgen 16 inch
- Metaalkleur
- Mistlampen
- Panorama dak
- Panoramadak
- Parkeercamera achter
- Parkeersensor achter
- Reservewiel
- SKODA Connect - Emergency Call
- Stoelen voor hoogteverstelbaar
- Sunset (extra donker getinte ramen achter)
- Verwarmde ruitensproeiers
- Voorruit van warmtewerend glas
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Infotainment

- Aansluiting USB
- DAB ontvanger
- Navigatiesysteem

Interieur

- Akoestisch pakket
- Achterbank in delen neerklapbaar.
- Airco
- Alcantara bekleding
- Chrome-pakket
- Elektrische ramen voor en achter
- Lichtsensor
- Middenarmsteun voor
- Niet rokers auto
- Sportstoelen
- Stuurbekrachtiging

Milieu

- Start/stop systeem

Overige

- Anti doorSlip Regeling
- Bestuurdersairbag

Veiligheid

- ruitensproeiers verwarmbaar

Financiële leaseprijs ?399,00 per maand Verkoopprijs 24.950,00

Skoda Fabia 1.0 TSI Monte Carlo+DSG+Navi+Camera+Panorama

Elegante lijnen en een relatief groot glasoppervlak geven deze Skoda Fabia zijn stijlvolle uitstraling. De
ledkoplampen benadrukken dat nog eens, ze schijnen krachtig in het donker. Met zijn uitgekiende onderstel
en slimme veiligheidssystemen biedt deze auto u te allen tijde veilig en comfortabel rijplezier. De
aandrijving van deze Skoda wordt verzorgd door een driecilinder benzinemotor en een automatische
transmissie. Natuurlijk zijn de sportstoelen super functioneel als het rechterpedaal ingetrapt wordt. Maar
ook voor het uiterlijk doen ze veel! Het interieur lijkt groter en ruimtelijker dankzij het glazen
panoramadak. Natuurlijk behoren 16 inch lichtmetalen velgen, warmtewerend glas, LED-achterlichten,
metallic lak, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bediende ramen, elektrisch bedienbare en verwarmde
buitenspiegels, LED-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank ook tot de uitrusting van deze
complete auto.

Met de DAB-ontvanger luistert u naar glasheldere digitale radio. Altijd een deskundige gids aan boord,
dankzij het navigatiesysteem. Gebruik de usb-aansluiting om uw muziekbibliotheek af te spelen in de auto.
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Ja, airconditioning is er natuurlijk ook in deze auto. Alles vrij achter? De parkeerhulp met
achteruitrijcamera laat het meteen zien. De elektronische systemen in deze Skoda helpen u actief om
comfortabeler te rijden. Een automatisch inschakelbare verlichting en een regensensor houden de
omstandigheden onderweg in de gaten. Cruise control is aanwezig; prettig voor de lange einden.

De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Skoda Fabia samen.

Tevens wordt deze auto geleverd met BOVAG Garantie. Klinkt dit allemaal aantrekkelijk? Maak dan een
afspraak met onze verkoper!

Direct een afspraak maken?

Welkom bij Autobedrijf Bos en Slegers

Een afspraak voor bezichtiging  kunt U maken  of dat betreffede auto aanwezig is.
Via mail:          info@bosenslegers.nl of gerard@bosenslegers.nl
Via telefoon:    040-2522425 (algemeen nummer) of 06-20490119 (Gerard Slegers)

Onze openingstijden:

RECEPTIE:        Maandag t/m Vrijdag    08:00 - 18:00 uur
WERKPLAATS: Maandag t/m Vrijdag    09:00 - 18:00 uur
VERKOOP:        Maandag t/m Vrijdag    09:00 - 18:00 uur
VERKOOP         Zaterdag            10:00 - 17:00 uur   
VERKOOP         Buiten de openingstijdem kunnen we een afspraak maken  uiteraard alleen als U de auto
ook voor 99 procent wil kopen .. 
                           Uiteraard moet de auto zijn zoals omschreven
    

Als extra service biedt Autobedrijf  Bos & Slegers : EEN PROEFRIT BIJ U THUIS aan 
Waar in Nederland U ook woont, wij zorgen er voor dat U, zonder extra inspanningen of moeite, in Uw
eigen omgeving kunt proefrijden met de door U geselecteerde auto.
Kosten voor deze proefrit thuis bedragen € 125,-- Een bedrag dat bij aanschaf van het voertuig op de
aanschafwaarde in mindering wordt gebracht waardoor deze service U uiteindelijk NIETS kost. Ook de
aflevering van de auto zal, indien gewenst, KOSTELOOS bij U thuis plaatsvinden
Wilt U bovenstaande proberen, Facetime dan met 06-20490119.
Bij aflevering van onze auto's brengen wij standaard € 695,-- in rekening.
Hiervoor krijgt de auto een complete afleveringsbeurt en een nieuwe APK. U neemt Uw auto dus altijd in
tiptop conditie mee.
Wilt U liever leasen? U kunt Uw eigen leaseprijs berekenen op    www.bosenslegers.nl/lease-
Voor de leaseprijs en de verzekering te raadplegen kunt u onderstaande link gebruiken
 
Voordelen van bij ons Verzekeren  is : als u schade heeft   5 jaar de aankoopgarantie is gegarandeerd 
aankoopprijs krijgt u  terug  met verder geen eigen risico
Ook hebben we mogelijkheden om de fabrieksgarantie met 2 jaar te verlengen meer weten vraag naar
deze mogelijkheid

Autogroep Bos en Slegers
Steenoven 28
5626DK Eindhoven
040-2522425
info@bosenslegers.nl
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www.bosenslegers.nl

Aanbieder
Autogroep Bos & Slegers
Steenoven 28
5626 DK Eindhoven

Tel: 040 252 2425
E-mail: info@bosenslegers.nl


