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Suzuki SX4 S-Cross 1.6 Exclusive | Cruise |
Climate | Navi | Info F. Bogaars: 0492588956
Info F. Bo
03/2015 - Benzine - Handgeschakeld

€ 14.745,-
Autogegevens

Merk, model: Suzuki SX4 S-Cross

Uitvoering: 1.6 Exclusive | Cruise...

Kenteken: 5-ZSX-69

Kilometerstand: 131.720 km

Bouwjaar: 03/2015

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.060 kg

Motor: 1.586 cc, 120 pk (88 kW)

Kleur: Zwart

Laksoort: Metallic

Bekleding: Half leder/stof

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, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Mistlampen
voor, Navigatiesysteem, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 156 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 50 liter
Acceleratie (0-100): 11,0 s
Topsnelheid: 180 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,5 l/100km (1 op 15,4)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,8 l/100km (1 op 20,8)
Energielabel: B
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Historie
Aantal eigenaren: 3

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 125 - € 141 per kwartaal

Info F. Bogaars: 0492588956 Whatsapp: 0492588988

Met zijn ruimte en zijn prestaties is dit de auto die bij u past. Een krachtige motor zorgt voor de aandrijving
van deze SUV. Er is stoelverwarming aanwezig in deze auto. Bij de uitrusting van deze auto horen onder
meer 17 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, extra getint glas, metallic lak, elektrisch bediende
ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.

Via de schakelmogelijkheden op het stuur is de audiobediening veilig en eenvoudig. Zuinig, veilig en
ontspannen op pad: dat kan dankzij het aanwezige navigatiesysteem. Of het buiten nu warm is of koud,
dankzij automatische airconditioning is het binnen altijd behaaglijk. Autosleutels? Overbodig. Met de
elektronische token op zak stapt u zo in en met een druk op de start-stopknop is de motor in bedrijf. Er is
cruise control aan boord, voor veilige en zuinige kilometers. De uitrusting van deze auto is met verstelbaar
stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening behoorlijk compleet.

In de Suzuki SX4 S-Cross heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Om de veiligheid extra te
vergroten, heeft deze Suzuki SX4 S-Cross Brake Assist. In een noodsituatie treedt dit hulpremsysteem in
werking wanneer extra remkracht nodig is. Helling-op, helling-af, stilstaan, wegrijden... allemaal
supermakkelijk dankzij de hill hold control.

Bij een goede occasion als deze hoort natuurlijk ook een tellerrapport van Nationale Autopas. Indien u
interesse heeft in deze Suzuki, zetten we hem graag klaar voor een proefrit. We horen graag van u, mailt
of belt u ons meteen? Info F. Bogaars: 0492588956 Whatsapp: 0492588988

= Bedrijfsinformatie =

>>>>> Whatsapp via 0492588988 . Dagelijks bereikbaar op Whatsapp van 09:00 tot 22:00 7 DAGEN PER
WEEK <<<<<

Onze auto's worden geleverd met 12 maanden BOVAG-Garantie. Afleverpakket bedraagt € 695,-. Hiervoor
krijgt de auto een afleverbeurt, professioneel poetsbeurt en nieuwe APK ...
v.d Nieuwenhuijzen Auto's is ruim 25 jaar een begrip in de regio Helmond. Daarnaast is v.d Nieuwenhuijzen
Auto's finalist voor beste onafhankelijk BOVAG autobedrijf van het jaar 2018/2019. Met ruim 300 occasions
op voorraad heeft v.d Nieuwenhuijzen Auto's altijd een passend aanbod. Naast scherpe inruilprijzen bieden
wij ook scherpe tarieven voor financieringen. Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden, bezoek onze
showroom of neem contact op met een van de verkoopadviseurs 0492588988 ...
openingstijden zijn:
Maandag t/m Donderdag 09:00 - 18:00 uur
vrijdag 09:00 - 19:00 uur
Zaterdag 10:00 - 17:00 uur

Aanbieder
v.d. Nieuwenhuijzen Auto's
Varenschut 21a
5705 DK Helmond
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Tel: 0492 588 988
E-mail: info@vdnieuwenhuijzen.nl


