Suzuki Swift 1.2 DualJet 90pk Smart Hybrid
Select | ACHTERUITRIJCAMERA | APPLE
CARPLAY
10/2020 - Hybride - Handgeschakeld

€ 14.950,Autogegevens
Merk, model:

Suzuki Swift

Uitvoering:

1.2 DualJet 90pk Smart...

Kilometerstand: 13.284 km
Bouwjaar:

10/2020

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Hybride

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

825 kg

Motor:

1.242 cc, 90 pk (66 kW)

Kleur:

Zilver

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Garantie:

Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Centrale deurvergrendeling, Centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening, Elektrisch bedienbare buitenspiegels, Elektrisch bedienbare
ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, In hoogte verstelbaar stuur, Lichtmetalen velgen, Metallic
lak, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Startonderbreker, Stoelverwarming voor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Ontspannen en zorgeloos autorijden, dat doet u met deze Suzuki Swift. Deze auto uit het bouwjaar 2020
heeft 13284 kilometer gelopen. De combinatie van een verbrandingsmotor en een elektromotor zorgt voor
prima rij-eigenschappen en een laag brandstofverbruik. Er is stoelverwarming aanwezig in deze auto. U
wordt in deze auto ook getrakteerd op 16 inch lichtmetalen velgen, donker getint glas achter, metallic lak,
elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels,
led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
Schakel simpel en veilig naar uw favoriete artiest met de audiobediening op het stuur. Selecteer uw
reisbestemming en het navigatiesysteem brengt u snel waar u moet zijn. Allicht is er in deze auto ook
airconditioning. Overzichtelijk en veilig parkeren met de achteruitrijcamera. Overal en altijd. Wat u ook in
deze auto kunt vinden zijn in hoogte verstelbaar stuur, toerenteller, 2 isofix-aansluitingen, centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening, buitentemperatuurmeter, bagage afdekhoes en bekerhouder.

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Van Putten | Tel: 076 571 3229 | info@garagevanputten.nl

De Suzuki Swift is ook voorzien van ADAS. Deze Advanced Driver Assistence Systems fungeren als extra
ogen en oren: ze houden voor u de weg in de gaten en grijpen in wanneer dat nodig is. In een gevaarlijke
situatie is een zo kort mogelijke remweg van levensbelang. De Brake Assist zorgt dat u dan maximaal in de
ankers gaat. Te weinig lucht in de banden kan leiden tot een lekke band of zelfs een klapband. Daarom
waarschuwt het bandenspanningscontrolesysteem als de druk te laag is.
Om deze Suzuki echt te ervaren, moet u beslist een proefrit maken. Mail ons nu of bel ons, dan maken we
snel een afspraak.
Standaard 6 maanden garantie + nieuwe APK
= Bedrijfsinformatie =
Van Putten Occasions zijn All-in geprijsd, onze auto's worden dus altijd geleverd met een nieuwe APK, 14
dagen omruil garantie en 6 maanden BOVAG garantie.
Wilt u nog meer zekerheid? Dan kunt u kiezen voor ons Premium Van Putten Occasion afleverpakket!
Het afleverpakket bestaat uit:
- 12 maanden, tot een max van 20.000 km, volledige BOVAG garantie
- Onderhoudsbeurt volgens schema
- 100+ punten check
- Reconditionering
- Halve tank brandstof
- 20.000 km of 12 maanden onderhoudsvrij rijden
- Recht op gratis vervangend vervoer tijdens een garantie reparatie als dit niet binnen 24 uur te verhelpen
is.
De prijs van dit pakket: €695,Een langere garantietermijn dan 12 maanden inclusief mobiliteitsgarantie is mogelijk, vraag naar de
voorwaarden!

Onze advertenties worden met de grootste zorg in elkaar gezet en gecontroleerd. Helaas bestaat er altijd
de mogelijkheid dat er iets over het hoofd gezien is, het is dan ook daarom dat er aan de inhoud van deze
advertentie geen rechten ontleend kunnen worden."
Ook voor onderhoud aan uw Camper kunt u gaan naar www.garagevanputten.nl

Aanbieder
Autobedrijf Van Putten
Oosterhoutseweg 95
4816 KC Breda
Tel: 076 571 3229
E-mail: info@garagevanputten.nl
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