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Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet Select Smart
Hybrid Adapt. cruise Keyless Stoelverw. Camera
DAB+
02/2021 - Hybride - Handgeschakeld

€ 23.400,-
Autogegevens

Merk, model: Suzuki S-Cross

Uitvoering: 1.4 Boosterjet Select ...

Kenteken: L-014-ZK

Kilometerstand: 20.083 km

Bouwjaar: 02/2021

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Hybride

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.155 kg

Motor: 1.373 cc

Kleur: Oranje

Laksoort: Metallic

Bekleding: onbekend

Garantie: Garantie

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, Getint glas, Lichtmetalen velgen, Metallic lak,
Mistlampen voor, Stoelverwarming voor, Stuurbekrachtiging, Trekhaak, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Vermogen elektromotor(en): 10 kW (14 PK)
Vermogen brandstofmotor: 96 kW (131 PK)
Koppel: 220 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 47 liter
Acceleratie (0-100): 9,5 s
Topsnelheid: 200 km/u

Milieu
Energielabel: B
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Historie
Aantal eigenaren: 4

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 142 - € 160 per kwartaal
Leaseprijs: € 234 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

Garantie
Garantie: 6 Maanden volledige Auto Keijzers garantie

Tip: voor meer foto's, bekijk onze website! www.autokeijzers.nl

Behalve een markant design biedt de Suzuki S-Cross ook uitstekende rijkwaliteiten en zeer veel ruimte.
Deze SUV wordt aangedreven door een krachtige viercilinder motor. Deze auto is ook voorzien van
stoelverwarming. Dankzij de xenonverlichting profiteert u in het donker van een krachtige en heldere
lichtbundel. Ook 17 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, extra getint glas, led-achterlichten,
metallic lak, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting
en in delen neerklapbare achterbank horen tot de voorzieningen op deze auto.

Spraakbediening verhoogt de veiligheid en het gebruiksgemak. De auto luistert naar uw instructies en volgt
ze op. Het comfort wordt verhoogd door de aanwezige automatische airconditioning. Zelfs een kleine
aanrijding kan flinke kosten veroorzaken. Gelukkig laat de achteruitrijcamera precies zien wat er zich
achter de auto bevindt en geeft een waarschuwingssignaal. In deze Suzuki 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 dat u de juiste afstand houdt tot uw voorligger. Voorzien van keyless start. Dat betekent:
met de elektronische sleutel op zak is een druk op de knop genoeg om de auto te starten. De Suzuki is
standaard voorzien van: verstelbaar stuur, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer en
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.

U geniet nog meer van het rijden met uw Suzuki omdat u wordt beschermd door intelligente
veiligheidssystemen. Bij een gevaarlijke situatie is remmen essentieel. De Brake Assist haalt het maximum
uit de remcapaciteiten van deze Suzuki S-Cross.

Een proefrit levert het bewijs. Neem contact op en we maken een afspraak!

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

Tel: 055 357 4370
E-mail: sales@autokeijzers.nl


