Subaru Forester 2.0i e-BOXER First Edition Trekhaak - 5 jaar garantie
02/2021 - Hybride - Automaat

€ 48.950,Autogegevens
Merk, model:

Subaru Forester

Uitvoering:

2.0i e-BOXER First Edi...

Kenteken:

L-657-XD

Kilometerstand: 9.165 km
Bouwjaar:

02/2021

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Hybride

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.660 kg

Motor:

1.995 cc

Kleur:

Bruin

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

Garantie:

Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lederen
bekleding, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Vermogen brandstofmotor: 110 kW (150 PK)
Koppel: 194 Nm
Brandstofsoort: Hybride (elektrisch en benzine)
Tankinhoud: 48 liter
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 11,8 s
Topsnelheid: 188 km/u
Milieu
Energielabel: E
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 253 - 286 per kwartaal
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autohuis Eickhof | Tel: 055 521 2809 | verkoop@eickhof.nl

Garantie
Aanvullende garantielabels: Subaru Approved Used
Met zijn ruimte en zijn prestaties is dit de auto die bij u past. Deze Subaru Forester heeft 9165 kilometer
gelopen. De aandrijving van deze Subaru wordt verzorgd door een viercilinder motor en een automatische
transmissie. Maximaal comfort en stijl krijgt u dankzij het lederen interieur. Neem plaats op de
comfortabele stoelen. Dankzij de elektrische bediening en het geheugen is het eenvoudig om hierin de
beste zitpositie te vinden. Het daglicht valt in overvloed via het elektrisch bediende panoramadak op het
fraaie interieur. Met de sleutel op zak instappen en wegrijden. Keyless entry maakt het mogelijk. Als het
buiten koud wordt, voelt zo?n verwarmd stuurwiel heerlijk aan. Ook op de achterbank kunnen passagiers
zichzelf snel opwarmen dankzij de achterbankverwarming. Ook 18 inch lichtmetalen velgen, dakspoiler,
trailer assistent, aluminium dakrailing, extra getint glas, led-achterlichten, metallic lak, elektrisch bediende
ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels en verstelbare achterbank zijn aan boord.
Gemakkelijk en veilig is de spraakbediening voor het audio-installatiesysteem en het full map
navigatiesysteem. Daarbij kunt u deze ook bedienen met de knoppen op het stuur. De audio-kwaliteit is
geweldig, dankzij de dab-ontvangst. Dankzij electronic climate control is het interieur behaaglijk warm of
verfrissend koel. Natuurlijk is een complete auto als deze ook voorzien van sensoren die de omgeving in de
gaten houden. Deze Subaru heeft niet alleen een automatisch inschakelbare verlichting aan boord, maar
ook een regensensor. De sensoren van de achteropkomend verkeer waarschuwing houden zicht op de dode
hoeken achter u. Te weinig afstand tot de achterligger? Het systeem geeft direct een signaal.
Als u regelmatig met een aanhanger of een fietsendrager op pad bent, is de afneembare trekhaak een
praktische extra. Deze Subaru is voorzien van verschillende intelligente veiligheidsvoorzieningen. Ze kijken
tijdens het rijden als het ware met u mee, ze signaleren potentieel gevaarlijke situaties en in een aantal
gevallen kunnen ze ook ingrijpen. Veel aanrijdingen bestaan uit kop-staartbotsingen. De forward collision
warning reduceert dat risico aanzienlijk. Vermoeidsheidsherkenning neemt tekenen van vermoeidheid waar
bij de bestuurder. Het systeem voorkomt dat er daardoor ongelukken gebeuren. Deze Subaru Forester is
voorzien van lane assist. Daarmee wordt u tijdig gewaarschuwd als u ongemerkt over de lijnen van uw
rijstrook gaat. Verder is deze auto uitgerust met autonoom remsysteem en dodehoekdetectie.
Deze auto wordt geleverd met Bovag Garantie en u kunt er dan ook verzekerd van zijn dat hij grondig is
gecontroleerd. Als dit de auto is die u zoekt, wacht dan niet langer en plan direct online een proefrit.
Omdat rijden een plezier mag zijn, staat deze Subaru Forester enthousiast te glimmen in de showroom.
Technisch in topconditie, strak in de lak... echt een droomauto! Een viercilinder motor en een automatische
transmissie verzorgen de aandrijving van deze SUV. Een fraai lederen interieur, dat in daglicht baadt
dankzij het elektrisch bediende glazen panorama dak. En voor 'handsfree' in- en uitladen vindt u aan de
achterzijde de elektrisch bedienbare achterklep. Dankzij de elektrische stoelbediening is het gemakkelijk
om de optimale zitpositie te vinden. Pak aan, ?t is winter! Zo?n verwarmd stuurwiel is dan bijzonder
prettig! Deze Subaru Forester heeft eigenlijk alles, zelfs een verwarmde achterbank. Bij de rijke uitrusting
horen ook 18 inch lichtmetalen velgen, dakspoiler, trailer assistent, aluminium dakrailing, extra getint glas,
led-achterlichten, metallic lak, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels en
verstelbare achterbank.
U bedient het full map navigatiesysteem en het audio-installatiesysteem met dab-radio via knoppen op het
stuur, of zelfs met uw stem. Zo kunt u steeds uw aandacht gericht houden op de weg. Bij de luxe van deze
auto hoort ook electronic climate control. In deze Subaru kunt u zich concentreren op het verkeer, terwijl
de auto de omgeving voor u in de gaten houdt. Een automatisch inschakelbare verlichting zorgt dat de
verlichting aangaat als het donkerder wordt - in tunnels bijvoorbeeld - en de regensensor schakelt de
ruitenwissers in als het nodig is. U hoeft er niets aan te doen. Bovendien zorgt de adaptive cruise control
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dat u de juiste afstand houdt tot uw voorligger. De kans op een kop-staart botsing wordt sterk gereduceerd
door het systeem van achteropkomend verkeer waarschuwing.
De auto is voorzien van een trekhaak en is een uitstekende caravantrekker. De geavanceerde technologie
in deze Subaru is in staat om onderweg het verkeer om u heen te monitoren en er op te reageren. Zo hebt
u als het ware een automatische co-piloot aan boord. Forward collision warning is een automatisch
waarschuwingssysteem dat direct in werking treedt bij gevaar voor een kop-staartbotsing. Op lange ritten
voorkomt de vermoeidheidsassistent dat uw concentratie afneemt. Even afgeleid? De lane assist
waarschuwt als u over de streep dreigt te gaan. In deze Subaru vinden we verder een autonoom
remsysteem en dodehoekdetectie
= Bedrijfsinformatie =
We leveren al onze occasions geheel rijklaar af zonder dat u extra (optionele) afleverpakketten bij moet
kopen. Al onze occasions worden standaard afgeleverd met minimaal 12 maanden BOVAG garantie,
eventueel resterende fabrieksgarantie, 12 maanden mobiliteit service, benodigde onderhoudsbeurt,
minimaal 12 maanden apk keuring en gepoetst van binnen en buiten zonder extra kosten. - Al onze nieuwe
auto's leveren we geheel rijklaar af inclusief: Waxoyl lakbehandeling, volle tank en luxe kentekenplaten!
geïnteresseerd in deze auto? Voor een vrijblijvende taxatie en/of proefrit aanvraag kunt u contact opnemen
met verkoop@eickhof.nl of bel met 055-5212809.

Aanbieder
Autohuis Eickhof
Kayersdijk 153
7332 AX Apeldoorn
Tel: 055 521 2809
E-mail: verkoop@eickhof.nl
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