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Skoda Rapid Spaceback 1.2 TSI Greentech JOY
automaat,Navigatie,Climate control,Cruise
contro
06/2016 - Benzine - Automaat

€ 12.950,-
Autogegevens

Merk, model: Skoda Rapid

Uitvoering: Spaceback 1.2 TSI Gree...

Kenteken: JT-115-J

Kilometerstand: 140.981 km

Bouwjaar: 06/2016

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.094 kg

Motor: 1.197 cc, 90 pk (66 kW)

Kleur: Grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: 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 ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Traction control

Bijzonderheden
Technische informatie

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 5,7 l/100km (1 op 17,5)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4 l/100km (1 op 25,0)
Energielabel: B

Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 125 - € 141 per kwartaal
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Nette goede onderhouden Skoda Rapid automaat.
Deze auto heeft o.a. Cruise control, Climate control, L.M.Velgen, Isofix,
Stoelverwarming, In hoogte verstelbare voorstoelen en stuur, Middenarmsteun,
Navigatie, Radio/cd-speler met USB en AUX aansluiting, Start/stop systeem,
Bandenspanningscontrole systeem, Electr.ramen rondom, Centr.deurvergrendeling-
op afstand, Electr.verstelbare en verwarmbare spiegels, Private glass en
Parkeersensoren voor en achter.

Met een auto als deze Skoda Rapid Spaceback komt u absoluut goed voor de dag. De aandrijving van deze
Skoda wordt verzorgd door een viercilinder motor en een automatische transmissie. Bestuurder en bijrijder
krijgen een warm welkom: deze Skoda Rapid Spaceback is voorzien van verwarmbare voorstoelen. Ook 15
inch lichtmetalen velgen, extra getint glas, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch bedienbare en
verwarmde buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank zijn aan boord.

Met de audiobediening op het stuur regelt u de geluidsinstallatie gemakkelijk en veilig. Wegwijs in elke
wijk, stad of reisbestemming? Daarvoor zorgt het navigatiesysteem! Het spreekt voor zich dat een auto als
deze ook van climate control is voorzien. Een plekje vinden in de binnenstad is één, inparkeren is twee.
Voor dat laatste heeft deze Skoda Rapid Spaceback prima parkeersensoren die u een handje helpen.
Kilometers rijden met een exacte snelheid? Dan is de cruise control je vriend! Natuurlijk behoren
verstelbaar stuur, boordcomputer, isofix-aansluiting, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en
bagage afdekhoes ook tot de uitrusting van deze complete auto.

Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. In een noodsituatie
telt elke meter. Het brake assist systeem van deze auto zorgt ervoor dat uw remweg korter wordt.
Vermoeidheidsherkenning is een systeem dat met verschillende sensoren tekenen van vermoeidheid bij de
chauffeur waarneemt. Deze krijgt tijdig een waarschuwing, wat ongelukken kan voorkomen.

Proefrit maken? Bel ons en we zetten 'm voor u klaar!

Aanbieder
Autobedrijf van Burken
Dorpsstraat 114
3927 BG Renswoude

Tel: 0318 571 719
E-mail: verkoop@vanburken.nl


