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Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Style Smart Hybrid
ac30.450 | BTW | Demo | Direct leverbaar | info
2022 - Hybride - Handgeschakeld

€ 30.450,-
Autogegevens

Merk, model: Suzuki Vitara

Uitvoering: 1.4 Boosterjet Style S...

Kenteken: P-802-TL

Kilometerstand: 15.250 km

Bouwjaar: 2022

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Hybride

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.140 kg

Motor: 1.373 cc

Kleur: Grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Half leder/alcantara

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening,
Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen,
Metallic lak, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Vermogen elektromotor(en): 10 kW (14 PK)
Vermogen brandstofmotor: 96 kW (131 PK)
Koppel: 235 Nm
Brandstofsoort: Hybride (elektrisch en benzine)
Tankinhoud: 47 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 9,5 s
Topsnelheid: 190 km/u

Milieu
Energielabel: B
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Historie
Aantal eigenaren: 1

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 120 - € 135 per kwartaal

Hoogwaardige materialen in het interieur, een onderstel dat garant staat voor uitstekende rijeigenschappen
en een motor die plenty power biedt, maar ook zuinig met brandstof omgaat. De Suzuki Vitara biedt een
heleboel waar voor zijn geld. Deze auto heeft maar weinig kilometers gemaakt, de teller staat op slechts
1500 kilometer. Deze SUV wordt aangedreven door een krachtige viercilinder motor. Voorin is het ?s
winters genieten met de verwarmbare voorstoelen voor zowel bestuurder als bijrijder. Bij de zeer complete
uitrusting van deze auto behoren ook 17 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, extra getint glas,
led-achterlichten, 2-laags metallic lak, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare
buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

Met de dab-ontvanger heeft u keuze uit talloze digitale radiozenders met de allerhoogste geluidskwaliteit.
Volumeknoppen, zenderschakelen, muten... U doet alles met de audiobediening op het stuur. Veilig en
gemakkelijk. Het full map navigatiesysteem is uw vertrouwde gids, waarheen de reis ook gaat. Natuurlijk is
er ook electronic climate control aanwezig. Achteruitrijden en inparkeren worden een eitje dankzij de
achteruitrijcamera. 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. De sensoren van de achteropkomend verkeer waarschuwing registreren wat
er gebeurt in de dode hoeken en achter u. U krijgt meteen een waarschuwing als u een achterligger over
het hoofd ziet. Heeft u de elektronische token op zak, dan herkent deze auto z?n baasje en de keyless start
zorgt dat een druk op de startknop voldoende is. Geen sleutel meer nodig! Natuurlijk behoren verstelbaar
stuur, boordcomputer, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en bagage afdekhoes ook tot de
uitrusting van deze complete auto.

Tijdens de rit wordt u als bestuurder ondersteund door verschillende systemen die de weg en uw omgeving
in de gaten houden. Een belangrijke bijdrage aan de veiligheid onderweg levert de verkeersbord-detectie in
deze Suzuki. Het systeem van forward collision warning, of in gewoon Nederlands 'botswaarschuwing?,
treedt in werking als de sensor te weinig afstand signaleert met een voor- of tegenligger.
Vermoeidsheidsherkenning herkent tekenen van vermoeidheid bij de bestuurder. Het systeem voorkomt
dat er ongelukken gebeuren doordat de bestuurder in slaap valt. Mooi binnen de lijnen van de rijstrook
blijven? Het Lane-keeping systeem helpt altijd een handje. Bovenop deze veiligheidsfeatures heeft deze
Suzuki bovendien autonoom remsysteem en dodehoekdetectie.

Wij leveren deze auto aan u met Bovag Garantie. Wilt u met deze Suzuki Vitara een proefrit maken? Bel of
mail ons dan nu voor een afspraak.

= Bedrijfsinformatie =

>>>>> Whatsapp via 0492588988 . Dagelijks bereikbaar op Whatsapp van 09:00 tot 22:00 7 DAGEN PER
WEEK <<<<< Afleverpakket bedraagd €695,-. Hiervoor krijgt de auto een volledige onderhoudsbeurt, een
nieuwe APK, een afleverbeurt en 12 maanden volledige BOVAG garantie. VOOR MEER INFORMATIE, EEN
PROEFRIT OF EEN BEZICHTIGING BEL: 0492-588976 OF MAIL NAAR m.safari@vdnieuwenhuijzen.nl
OOK WIJ ZIJN DAGELIJKS VIA WHATSAPP BEREIKBAAR VAN 10.00 TOT 22.00 OP 0614332410

Aanbieder
VDNS Suzuki Helmond
Varenschut 21d
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5705 DK Helmond

Tel: 0492 588 975
E-mail: verkoop@vdns-suzuki.nl


