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Toyota Aygo | Automaat | 41.751km! | 2019 |
5-drs
05/2019 - Benzine - Automaat

€ 15.950,-
Autogegevens

Merk, model: Toyota Aygo

Uitvoering: | Automaat | 41.751km!...

Kenteken: K-474-ND

Kilometerstand: 41.751 km

Bouwjaar: 05/2019

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 835 kg

Motor: 998 cc, 72 pk (53 kW)

Kleur: Wit

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Stof

Garantie: BOVAG

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Boordcomputer, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Elektrisch bedienbare
buitenspiegels, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Getint glas, In
hoogte verstelbaar stuur, Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Zij
airbags voor

Bijzonderheden
De genoemde prijs is een basisprijs waarna u de keuze maakt uit 4 afleverpakketten.

Pakket 1: € 95,-
o Minimaal 6 maanden APK
o Technisch in orde voor APK
o Wassen en uitzuigen van de auto
o € 20,, aan brandstof in de tank
o 1 maand garantie op motor en versnellingsbak (elektronische storingen zijn uitgesloten)

Pakket 2: € 395,-
o Nieuwe APK
o Kleine onderhoudsbeurt
o Wassen en uitzuigen van de auto
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o Lak en steenslag bijwerken
o € 30,- aan brandstof in de tank
o 3 maanden garantie op motor en versnellingsbak (elektronische storingen zijn uitgesloten)

Pakket 3: € 695,- De keuze voor dit pakket is alleen mogelijk bij auto's vanaf € 4.500,-
o Nieuwe APK
o Onderhoudsbeurt volgens schema
o Poetsen van de auto zowel binnen als buiten
o € 50,- aan brandstof in de tank (indien van toepassing)
o Lak en steenslag bijwerken
o Airco service (indien van toepassing)
o 6 maanden garantie

Pakket 4: € 995,- De keuze voor dit pakket is alleen mogelijk bij auto's vanaf € 4.500,-
o Nieuwe APK
o Onderhoudsbeurt volgens schema
o Poetsen van de auto zowel binnen als buiten
o Volle brandstoftank
o Lak en steenslag bijwerken
o Airco service (indien van toepassing)
o 12 maanden volledige BOVAG garantie

De tenaamstellingskosten zijn € 9,99.

Bezichtigingen in de avonduren is eventueel mogelijk op afspraak. Tel. 0493-696962 LIKE ONS OP
FACEBOOK !!

Aanbieder
GVA Garage Vink Asten
Heesakkerweg 22
5721 KP Asten

Tel: 0493 696 962
E-mail: mail@garagevink.nl


