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Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-play Bi-tone
10/2017 - Benzine - Handgeschakeld

€ 9.901,-
Autogegevens

Merk, model: Toyota Aygo

Uitvoering: 1.0 VVT-i x-play Bi-to...

Kenteken: PZ-850-R

Kilometerstand: 61.378 km

Bouwjaar: 10/2017

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 830 kg

Motor: 998 cc, 69 pk (51 kW)

Kleur: Ultra Silver (Zilver)

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: onbekend

Garantie: BOVAG

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airconditioning, Buitentemperatuurmeter, Centrale deurvergrendeling,
Lichtmetalen velgen, Stuurbekrachtiging, Traction control, Verwarmde buitenspiegels, Warmtewerend glas

Bijzonderheden
Ramaker Hattem is transparant, ook als het om verkoopprijzen gaat. De getoonde prijs betreft dan ook een
verkoopprijs inclusief ons basis afleverpakket. Het basis afleverpakket bestaat uit de volgende zaken: ?
Tenaamstellingskosten en leges ? Minimaal 6 maanden APK ? Controle vloeistoffen en verlichting ? Wassen
exterieur en stofzuigen interieur ? Gecontroleerde kilometerstandU kunt ook kiezen voor maximale
zekerheid. Hiervoor hebben wij een Toyota Plus Occasions aflever- en garantiepakket. Dit pakket is
beschikbaar op al onze occasions.Dit pakket kost € 599-, en daar voor worden de volgende zaken
uitgevoerd: ? Tot 24 maanden garantie op Toyota 's (afhankelijk van leeftijd en aandrijflijn, informeer naar
de voorwaarden) ? 6 maanden BOVAG garantie, ook op niet-Toyota merken ? Onderhoudsbeurt volgens
fabrieksschema ? Minimaal 12 maanden APK ? 247 pechhulp in Europa ? Garantie op alle slijtagegevoelige
onderdelen gedurende de eerste 15.000km na aflevering ? Volledige poetsbeurt exterieur en reiniging van
interieur ? En 20L brandstoftankDeze advertentie en de inhoud ervan is met de grootst mogelijke zorg
samengesteld. Het is echter mogelijk dat in de gehanteerde advertentietekst bepaalde opties enof
accessoires zijn vermeld welke niet op deze specifieke auto aanwezig zijn. Er kunnen derhalve aan de
advertentie geen rechten worden ontleend en Ramaker Toyota Hattem kan nooit aansprakelijk worden
gesteld voor de inhoud en volledigheid van de verstrekte informatie. Voor vragen enof meer informatie over
de exacte uitvoering en beschikbaarheid van de auto kunt u contact met ons opnemen
via038-4441993Kom vrijblijvend langs voor een proefrit of een offerte, u bent van harte welkom!Wenst u
meer informatie dan kunt u ons bellen op het telefoonnummer 038-4441993Ramaker Hattem (1936) is
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sinds 1967,De Toyota dealer voor de N.O. Veluwe!Een gemoedelijk en vertrouwd adres, door jarenlange
expertise een echte auto specialist.

Aanbieder
Automobielbedrijf Ramaker B.V.
Crunershof 1
8051 SX Hattem

Tel: 038 444 1993
E-mail: info@ramaker-toyota.nl


