Suzuki Swift 1.3 Cool, Airco
07/2010 - Benzine - Handgeschakeld

€ 3.950,Autogegevens
Merk, model:

Suzuki Swift

Uitvoering:

1.3 Cool, Airco

Kenteken:

88-NBF-2

Kilometerstand: 203.507 km
Bouwjaar:

07/2010

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

945 kg

Motor:

1.328 cc, 92 pk (68 kW)

Kleur:

Grijs

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Boordcomputer, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Elektrisch bedienbare ramen,
Elektrisch bedienbare voorportierramen, Metallic lak, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Een hele mooie Suzuki Swift, voorzien van vele opties o.a. Airco, Electrische Ramen, Centrale
Deurvergrendeling met afstandsbediening. LED achterlichten, Lichtmetalen Velgen, Suzuki Sport Uitlaat,
Michelin Cross Climate banden, Splinternieuwe Airco Condensor! dus een IJSKOUDE Airco! Wel wat
kilometers, maar technisch en optisch in perfecte staat! Zien is kopen! Voor meer info kijk even op onze
website of bel ons even.
= Bedrijfsinformatie =
Autobedrijf C.A. de Bruyn is een gerenommeerd Bovag Autobedrijf te Fijnaart dat sinds 1988
gespecialiseerd is in de verkoop en het onderhoud van jong gebruikte occasions met weinig kilometers,
schadevrij en meestal van de eerste eigenaar. Al onze auto's hebben het NAP label ( Nationale Auto Pas ),
dat wil zeggen dat al onze auto's de juiste kilometerstanden hebben. De geadverteerde prijzen zijn prijzen
met een nieuwe APK (als dit van toepassing is) Wilt u een beurt, garantie of extra werkzaamheden bij de
aankoop? Dan hebben wij Afleveringspaketten met een zeer aantrekkelijk tarief. Zie onze site,
"Afleverpakket" Mocht u besluiten om tot aanschaf van een onze occasions over te gaan, dan kunt u ook na
de garantieperiode terecht in onze werkplaats voor onderhoud, schade, reparatie of APK keuring. Na
afspraak is er ook altijd een leenauto ter beschikking om uw ongemak tot het minimum te beperken.
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf C.A. de Bruyn | Tel: 0168 464 561 | cadebruyn1@gmail.com

Kortom Uw auto is bij Autobedrijf C.A. de Bruyn altijd in goede handen! Inruil, Financiering mogelijk al
vanaf €50,- per maand, Vraag ons naar de voorwaarden !! Voor meer informatie kunt u mailen naar:
cadebruyn1@gmail.com
DE GETOONDE AFBEELDINGEN KUNNEN AFWIJKEN VAN DE WERKELIJKHEID, WIJZIGINGEN EN
TYPFOUTEN VOORBEHOUDEN.

Aanbieder
Autobedrijf C.A. de Bruyn
Patrijsstraat 2
4793 HV Fijnaart
Tel: 0168 464 561
E-mail: cadebruyn1@gmail.com
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