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Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-cite 5-drs AIRCO
CAMERA APPLE/ANDROID SUBWOOFER 15"
BLUETOOTH
09/2019 - Benzine - Handgeschakeld

€ 12.950,-
Autogegevens

Merk, model: Toyota Aygo

Uitvoering: 1.0 VVT-i x-cite 5-drs...

Kenteken: G-288-JD

Kilometerstand: 47.512 km

Bouwjaar: 09/2019

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 830 kg

Motor: 998 cc, 72 pk (53 kW)

Kleur: Oranje

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Stof

Garantie: Certified Choice

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

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 93 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 35 liter
Acceleratie (0-100): 13,8 s
Topsnelheid: 160 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 4,3 l/100km (1 op 23,3)
Brandstofverbruik op de snelweg: 3,5 l/100km (1 op 28,6)
Energielabel: B
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Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 60 - € 68 per kwartaal

Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: Standaardpakket: 6 maanden Autoexpert-garantie 
Dit afleverpakket bevat: Autoexpert (6 maanden); 12 maanden Mobiliteitshulp, 12 maanden ServicePlus
Pas, Coupon voor gratis APK-keuring, Nationale Autopas

Overige informatie
Basiskleur: oranje / zwart

De Japanse automerken hebben in de loop van de jaren verschillende keren nieuwe maatstaven gezet als
het gaat om kwaliteit en functionaliteit. Dat merkt u ook aan deze Toyota Aygo uit 2019, met zijn
kilometerstand van 47512. De motor in deze Toyota maakt een vlotte rijstijl mogelijk en is toch zuinig met
brandstof. Bij de uitrusting van deze auto horen onder meer LED-achterlichten, two-tone lak, elektrisch
bedienbare ramen voor, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels, LED-dagrijverlichting en in
delen neerklapbare achterbank.

Uw favoriete muziek van Spotify speelt u af via Apple Carplay/Android auto en klinkt nog beter met de
extra krachtige subwoofer. Met Apple Carplay/Android auto navigeert u via uw smartphone ook
probleemloos naar uw bestemming. Achteruit inparkeren wordt een makkie met behulp van de duidelijke
achteruitrijcamera. 

In deze Aygo vindt u niet alleen schakelaars op het stuur om het audio-installatiesysteem te bedienen,
maar er is ook spraakbediening. Met één druk op de knop blaast de airconditioning een koele bries door het
interieur. Ook over uw schouder ziet u onderweg niet alles wat er aan de achterzijde gebeurt. Daarom heeft
deze Toyota Aygo een achteropkomend verkeer waarschuwing. De uitrusting van deze auto is met Cruise
control, verstelbaar stuur, boordcomputer, isofix-aansluiting en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening behoorlijk compleet.

Het glanzende zwarte dak en lichtmetalen velgen steken mooi af bij oranje kleur die ook terugkomt in het
interieur. Kortom een sportieve en vlotte verschijning.

Als bestuurder van deze Toyota bent u nooit alleen. U wordt onderweg bijgestaan door technologische
hulpmiddelen die samen met u de weg in de gaten houden. Als het nodig is, grijpen ze zelfs in, door te
remmen of bij te sturen. 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.

Wij leveren u deze auto natuurlijk met een tellerrapport van Nationale Autopas. U bent van harte welkom
om deze auto te komen bekijken, neemt u snel contact met ons op?

Benieuwd naar deze auto? Plan dan snel een afspraak in. Wij zetten de auto voor u klaar zodat u deze
rustig kunt ontdekken.

== Een begrip in de regio ==
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Als het om auto's gaat, is Koene Auto inmiddels al ruim 50 jaar een begrip in de regio Velsen. In 1952
startte grondlegger Loek Koene aan de Hagelingerweg in Santpoort een klein garagebedrijf, dat inmiddels
is uitgegroeid tot een modern Fiat-dealerbedrijf.
Na een periode gevestigd te zijn geweest in IJmuiden, betrok Koene Auto in 1998 het huidige dealerpand
aan de Broekerdreef in Velserbroek. Wij staan voor u klaar, voor een proefrit in een nieuwe Fiat tot
onderhoud.
Uiteraard bent u van harte welkom in ons bedrijf. Kom eens langs in onze vestiging in Velserbroek of vraag
direct online een offerte aan voor de Fiat naar keuze.

Aanbieder
Koene Auto
Broekerdreef 120
1991 AZ Velserbroek

Tel: 023 537 9700
E-mail: info@koene.nl


