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Skoda Fabia Combi 1.0 TSI 95PK Business
Edition
04/2022 - Benzine - Handgeschakeld

€ 20.450,-
Autogegevens

Merk, model: Skoda Fabia

Uitvoering: Combi 1.0 TSI 95PK Bus...

Kenteken: P-319-LV

Kilometerstand: 17.852 km

Bouwjaar: 04/2022

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Stationwagen

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.036 kg

Motor: 999 cc, 95 pk (70 kW)

Kleur: Black magic pearl (Zwa...

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

Garantie: Fabrieksgarantie

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

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 160 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 45 liter
Acceleratie (0-100): 10,8 s
Topsnelheid: 187 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 5,8 l/100km (1 op 17,2)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4 l/100km (1 op 25,0)
Energielabel: B

Staat
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Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 102 - € 115 per kwartaal

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): 

Van uw nieuwe auto verlangt u rijplezier, maar ook optimaal comfort en veiligheid. Daarom is de Skoda
Fabia de auto die u zoekt. De benzinemotor met handgeschakelde vijfversnellingsbak levert uitstekende
rijprestaties. Tot de uitrusting van deze Skoda behoren ook 16 inch lichtmetalen velgen, dakrailing, extra
getint glas, LED dagrijverlichting en achterlichten, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch
verstelde en verwarmde buitenspiegels en een in delen neerklapbare achterbank.

Voor storingvrije digitale radio-ontvangst zorgt de DAB-ontvanger. Via de schakelmogelijkheden op het
stuur is de audiobediening veilig en eenvoudig. Met de routebegeleiding via Apple Carplay of Android Auto
(Smartlink) kunt u zich volledig op het verkeer concentreren. Deze auto heeft airconditioning aan boord.
Parkeerplekken worden er niet ruimer op. Maar met de aanwezige parkeersensoren aan de voor- en
achterzijde krijgt u deze Skoda Fabia zonder problemen op z'n plaats. Adaptive cruise control is veilig en
comfortabel. De snelheidsregelaar houdt automatisch afstand tot het voertuig dat voor u rijdt. 

Als u al weet dat dit de auto is die u wilt hebben, dan hoeft u niet langer te wachten. U kunt nu al besluiten
om deze Skoda te kopen. Wij reserveren de auto dan voor u en nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het verkoopteam in Wageningen via telefoonnummer
(0317) 426 464. 

Vallei Auto Groep is de officiële Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA en Volkswagen Bedrijfswagens dealer met
vestigingen in Arnhem, Duiven, Nijmegen, Velp, Huissen, Veenendaal, Ede, Wageningen. Vallei Auto Groep
Wageningen heeft een uitgebreid aanbod dealer kwaliteitsoccasions van de merken Volkswagen, SKODA en
SEAT op voorraad. In onze fraaie showroom en op ons speciale occasionterrein 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 6 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!

Aanbieder
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Vallei Auto Groep Wageningen
Churchillweg 144-148
6706 AG Wageningen

Tel: 0317 419 030
E-mail: valleisales@leadnet.nl


