Suzuki Vitara 1.6 Exclusive airco automaat navi
03/2016 - Benzine - Automaat

€ 15.750,Autogegevens
Merk, model:

Suzuki Vitara

Uitvoering:

1.6 Exclusive airco au...

Kenteken:

JG-548-G

Kilometerstand: 131.737 km
Bouwjaar:

03/2016

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.095 kg

Motor:

1.586 cc, 120 pk (88 kW)

Kleur:

Blauw

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Garantie:

BOVAG

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Centrale deurvergrendeling, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare
voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Mistlampen voor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 156 Nm
Transmissie: 6 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 47 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 12,5 s
Topsnelheid: 180 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,6 l/100km (1 op 15,2)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,9 l/100km (1 op 20,4)
Energielabel: D
Staat
Technische staat: goed
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Auto Nassau | Tel: 015 256 8779 | info@auto-nassau.nl

Optische staat: goed
Staat interieur: goed
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 119 - 133 per kwartaal
Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: Standaard BOVAG: Wettelijke garantie, geldige APK, en RDW-leges.
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (6 maanden)
Overige informatie
Basiskleur: blauw / wit
Airconditioning: werkt
Storingsmelding: Nee
Bandenset: All-seasonbanden
goed onderhouden Nieuwe APK
De Suzuki Vitara scoort! Niet alleen door zijn ruimte en zijn rijcomfort, maar ook door zijn eigenwijze
uitstraling. Dit is een auto die 131737 kilometer heeft gelopen, het bouwjaar is 2016. Deze Suzuki is
voorzien van een pittige benzinemotor en een automatische transmissie. Koude start? Niet met de
verwarmbare voorstoelen! Bij de zeer complete uitrusting van deze auto behoren ook 17 inch lichtmetalen
velgen, aluminium dakrailing, extra getint glas, 2-laags metallic lak, elektrisch bedienbare ramen achter,
elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare
achterbank.
U bedient het audio-installatiesysteem via knoppen op het stuur. Zo kunt u steeds uw aandacht gericht
houden op de weg. U verwacht natuurlijk automatische airconditioning in deze auto, en die is er dan ook.
Cruise control is aanwezig; prettig voor de lange einden. Ook is de Suzuki uitgerust met: sportstuur met
schakelpaddels, boordcomputer en centrale portiervergrendeling.
Zoals u mag verwachten van deze Suzuki Vitara is hij uitgerust met een reeks aan actieve
veiligheidssystemen. Brake assist verhoogt de remdruk in een noodsituatie zodat u sneller stil staat.
Wegrijden op een helling is kinderspel met hill hold control. Deze functie houdt de handrem automatisch
vast op een steile ondergrond.
Laat het ons meteen weten als u interesse heeft in deze Suzuki, dan kunnen we een afspraak maken om u
de auto te demonstreren.

Aanbieder
Auto Nassau
Lagosweg 9
2622 CZ Delft
Tel: 015 256 8779
E-mail: info@auto-nassau.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Auto Nassau | Tel: 015 256 8779 | info@auto-nassau.nl

