Skoda Scala 1.0 TSI 116pk Business Edition |
DAB | Navigatie | Cruise control | Climate cont
03/2020 - Benzine - Handgeschakeld

€ 21.390,Autogegevens
Merk, model:

Skoda Scala

Uitvoering:

1.0 TSI 116pk Business...

Kenteken:

H-430-KV

Kilometerstand: 33.663 km
Bouwjaar:

03/2020

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.109 kg

Motor:

999 cc, 116 pk (85 kW)

Kleur:

Quartz grey (donker gr...

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Half leder/alcantara

Garantie:

Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Kies voor het gemak van een ruime hatchback. Deze dealeronderhouden auto is van het bouwjaar 2020 en
komt van de eerste eigenaar. In deze auto profiteert u onder andere ook van: 16 inch lichtmetalen velgen,
led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch verstelde en
verwarmde buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.
Met de dab-ontvanger heeft u keuze uit talloze digitale radiozenders met de allerhoogste geluidskwaliteit.
Het audiosysteem laat zich gemakkelijk bedienen met de audiobediening op het stuurwiel. Nooit meer de
weg zoeken en ontspannen arriveren bij uw reisdoel. Met het navigatiesysteem met harde schijf zit u veilig
en ontspannen in de auto. Connected drive services verbindt uw smartphone draadloos met het
audiosysteem. Of het buiten nu warm is of koud, dankzij automatische airconditioning is het binnen altijd
behaaglijk. De auto neemt u werk uit handen doordat hij zelf veel in de gaten houdt. Een regensensor en
een automatisch inschakelbare verlichting nemen waar wanneer de ruitenwissers en het licht aan moeten.
Tijdens de rit wordt u als bestuurder ondersteund door verschillende systemen die de weg en uw omgeving
in de gaten houden. Het accident avoidance system helpt aanrijdingen te voorkomen. Wanneer u per
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ongeluk over de wegmarkering rijdt, geeft lane assist een waarschuwingssignaal. Met het
bandenspanningscontrolesysteem weet u altijd zeker dat de banden op de juiste spanning staan.
= Bedrijfsinformatie =
Vanwege de COVID-19 maatregelen is de afdeling verkoop zowel telefonisch als online bereikbaar. In onze
online showroom ben je van harte welkom voor bijvoorbeeld een offerte op maat, een taxatie van je
huidige auto of een videocall. Neem contact met ons op voor de diverse online contactmogelijkheden.
Voor aflevering worden alle vloeistoffen gecontroleerd en indien nodig aangevuld. Elke occasion krijgt een
controle op 130 punten en heeft de wettelijke garantie. Vraag naar de mogelijkheden van onze interessante
aanvullende garantiepakketten, die tegen meerprijs leverbaar zijn. Hoewel de informatie op deze
internetsite zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven zijn wijzigingen of fouten te allen tijde
voorbehouden. Aan de inhoud van de site kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
Staat de auto van uw voorkeur niet bij ons op voorraad dan kunt u ons uw wensen mailen en gaan wij voor
u op zoek. U bent vanzelfsprekend van harte welkom in onze showroom te Nijmegen, voor vragen kunt u
ook bellen naar 024-3717100 of stuur een e-mail naar: info@zijm.nl.

Aanbieder
Zijm Nijmegen
Nieuwe Dukenburgseweg 13
6534 AD Nijmegen
Tel: 024 202 3854
E-mail: lead@zijm.nl
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