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Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-fun, Airco,Cruise
control,Electr.ramen,Start/stop systeem
08/2017 - Benzine - Handgeschakeld

€ 8.250,-
Autogegevens

Merk, model: Toyota Aygo

Uitvoering: 1.0 VVT-i x-fun, Airco...

Kenteken: PN-329-N

Kilometerstand: 104.052 km

Bouwjaar: 08/2017

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 815 kg

Motor: 998 cc, 69 pk (51 kW)

Kleur: Rood

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: onbekend

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Centrale deurvergrendeling, Centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch
bedienbare voorportierramen, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Zeer nette dealer onderhouden Toyota Aygo van 1ste eigenaar.
Dit is een originele Nederlandse auto.
Deze auto heeft o.a. Airco, Cruise control, Isofix, Led verlichting,
Radio/cd-speler met USB en AUX aansluting, Centr.deurvergrendeling-
op afstand, Electr.ramen, Bluetooth telefoonvoorbereiding en
Start/stop syteem.

Met hun doordachte ontwerpen en hoge kwaliteit onderscheiden de Japanse auto's zich al tientallen jaren.
Ook dit is weer zo'n bijzonder goede Japanse auto. De aandrijving van deze Toyota wordt verzorgd door
een driecilinder motor en een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Ook elektrisch bedienbare ramen voor,
bumpers in carrosseriekleur, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank horen tot de
voorzieningen op deze auto.

Voor de audiobediening hoeft u uw ogen geen seconde van de weg te houden. Alle functies bevinden zich
op het stuur, onder uw vingertoppen. Natuurlijk is er in deze auto airconditioning aanwezig. De cruise
control houdt de snelheid constant. Dat is relaxt reizen! Met verstelbaar stuur, isofix-aansluiting en centrale
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deurvergrendeling met afstandsbediening is deze auto helemaal compleet.

Zoals u mag verwachten van deze Toyota Aygo is hij uitgerust met een reeks aan actieve
veiligheidssystemen. Bij een noodstop gebeurt er heel veel tegelijk: gas los, rempedaal in, kijken, sturen.
Dan is het een veilig gevoel dat de Brake Assist uw remactie tot het maximum oppept.

U bent van harte welkom om deze Toyota in onze showroom te komen bekijken. Druk op de proefritknop
en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanbieder
Autobedrijf van Burken
Dorpsstraat 114
3927 BG Renswoude

Tel: 0318 571 719
E-mail: verkoop@vanburken.nl


