Suzuki Baleno 1.0 Boosterjet 112pk AUTOMAAT
High Executive, adaptieve cruise control, Clima,
L
05/2017 - Benzine - Automaat

€ 14.945,Autogegevens
Merk, model:

Suzuki Baleno

Uitvoering:

1.0 Boosterjet 112pk A...

Kenteken:

NX-603-D

Kilometerstand: 25.146 km
Bouwjaar:

05/2017

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

910 kg

Motor:

998 cc, 111 pk (82 kW)

Kleur:

Blauw

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Garantie:

BOVAG

100%
Onderhouden:

Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Automatic climate control, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak,
Navigatiesysteem, Stuurbekrachtiging, Traction control

Bijzonderheden
Technische informatie
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,1 l/100km (1 op 16,4)
Brandstofverbruik op de snelweg: 3,9 l/100km (1 op 25,6)
Energielabel: C
Onderhoud, historie en staat
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 75 - 83 per kwartaal
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autoservice Van Bruchem | Tel: 038 465 5233 | info@autobruchem.nl

Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: Afleverpakket (2): Elke auto die bij ons verkocht wordt, krijgt een
aflevercheck/controle. Iedere auto wordt geleverd met minimaal 6 maanden BOVAG garantie en een
nieuwe APK. De kosten hiervoor zitten bij de aankoopprijs inbegrepen! Wij verkopen uitsluitend auto's waar
wij achter staan anders laten wij dit aan een ander over!
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (6 maanden)
Deze Suzuki Baleno komt uit 2017, werd geleverd van 12-06-2016 tot 31-12-2018 en kostte toen €
22,208.-. Deze originele Nederlandse personenauto staat sinds 2017 op kenteken, is voorzien van een
benzine motor, heeft een maximum vermogen van 82 kW (112 PK) en een cilinderinhoud van 998 cc.
De personenauto heeft een topsnelheid van 190 km per uur en bereikt vanuit stilstand de 100 km/u in 11
seconden. Het verbruik van deze personenauto is gemiddeld 4.70 liter per 100 km en hij weegt 910 kg. De
wegenbelasting bedraagt € 74.- per kwartaal.
= Bedrijfsinformatie =
DOOR DE TIJDELIJKE LOCKDOWN IS ONZE SHOWROOM NIET MEER VRIJ TOEGANKELIJK,
* BEL VOOR EEN AFSPRAAK 038 46 55 233 of 06 8398 5204
* WIJ KUNNEN BIJ U THUIS KOMEN MET DE AUTO, ZODAT U KUNT KIJKEN en PROEFRIJDEN !
BLIJF GEZOND en volg de richtlijnen van het RIVM !!
Wij verkopen alleen auto's waar we achter staan, anders laten we dit aan een ander over.
de online prijs is altijd inclusief:
(

vakkundig gepoetste auto
nieuwe apk voor aflevering
6 maanden BOVAG garantie vanaf € 4.500,mobiliteitspas voor 1 jaar !
u kunt bijv. de ANWB opzeggen )

voor € 495,- meerprijs krijgt uw auto extra :
-

onderhoudsbeurt ( mits binnen 5.000km of binnen 6 maanden nodig )
halve tank
in totaal 12 maanden BOVAG garantie plus een mobiliteitspas voor West Europa
inclusief volgende apk GRATIS
inclusief Aircocheck
inclusief Zomer- en wintercheck
inclusief Sterreparatie voorruit
inclusief Reparatie lekke band
inclusief 10% korting op accessoires

Deze advertentie is met de grootste zorg opgemaakt. Niet alle sites geven alle informatie 100%, zoals wij
ze hebben ingevoerd. Check gerust bij onze mobiliteitsadviseur voor de aanwezigheid van een voor u
belangrijke optie of accessoire. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze advertentie.
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autoservice Van Bruchem | Tel: 038 465 5233 | info@autobruchem.nl

Aanbieder
Autoservice Van Bruchem
Curieweg 2 (Marslanden D)
8013 RA Zwolle
Tel: 038 465 5233
E-mail: info@autobruchem.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autoservice Van Bruchem | Tel: 038 465 5233 | info@autobruchem.nl

