Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-play,Electr.ramen en
spiegels,Ledverlichting
02/2015 - Benzine - Handgeschakeld

€ 6.650,Autogegevens
Merk, model:

Toyota Aygo

Uitvoering:

1.0 VVT-i x-play,Elect...

Kenteken:

4-ZHL-78

Kilometerstand: 119.078 km
Bouwjaar:

02/2015

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

830 kg

Motor:

998 cc, 69 pk (51 kW)

Kleur:

Rood

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

onbekend

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Audiosysteem, Centrale deurvergrendeling, Centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare
voorportierramen, Traction control

Bijzonderheden
Zeer nette dealer onderhouden Toyota Aygo.
Deze auto heeft o.a Ledverlichting, Centr.deurvergrendeling op afstand,
Electr.ramen en spiegels, In hoogte verstelbare bestuurdersstoel en stuur,
Radio/cd-speler met USB en AUX aansluiting, Bluetooth telefoonvoorbereiding,
Start/stop systeem, Bandenspanningscontrole systeem en Leder stuurwiel.
Het eigentijdse ontwerp en de toonaangevende techniek maken van iedere Japanse auto een
kwaliteitsproduct. Dat is ook te merken aan deze Toyota Aygo. De aandrijving van deze Toyota wordt
verzorgd door een driecilinder motor en een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Bij de zeer complete
uitrusting van deze auto behoren ook elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch bedienbare en
verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
Zuinig en zeker zoeven? Dan is de cruise control ideaal! De Toyota is standaard voorzien van: in hoogte
verstelbaar stuur en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Toyota Aygo samen. Brake assist verhoogt de remdruk in
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een noodsituatie zodat u sneller stil staat. De hill hold control schakelt zichzelf automatisch in en uit op een
helling. Zo rijdt u zelfs op de steilste wegen soepel weg.
Als dit de auto is die u zoekt, wacht dan niet langer en plan direct online een proefrit.

Aanbieder
Autobedrijf van Burken
Dorpsstraat 114
3927 BG Renswoude
Tel: 0318 571 719
E-mail: verkoop@vanburken.nl
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