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Toyota Yaris 1.5 Hybrid Aspiration | Navi |
Camera
11/2014 - Hybride - Automaat

€ 11.995,-
Autogegevens

Merk, model: Toyota Yaris

Uitvoering: 1.5 Hybrid Aspiration ...

Kenteken: 9-XVD-78

Kilometerstand: 120.677 km

Bouwjaar: 11/2014

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Hybride

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.060 kg

Motor: 1.497 cc, 75 pk (55 kW)

Kleur: Grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

Garantie: BOVAG

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening,
Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Metallic lak,
Navigatiesysteem, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Vermogen brandstofmotor: 55 kW (75 PK)
Koppel: 111 Nm
Brandstofsoort: Hybride (elektrisch en benzine)
Tankinhoud: 36 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 12,0 s
Topsnelheid: 165 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 3,1 l/100km (1 op 32,3)
Brandstofverbruik op de snelweg: 3,3 l/100km (1 op 30,3)
Energielabel: A
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Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 6
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 120 - € 135 per kwartaal

Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja

Beschikbare afleverpakketten:
- BOVAG Afleverbeurt (optioneel) (€ 695): Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (6 maanden); BOVAG
40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt; Nieuwe APK
- BOVAG All-in-prijs (zonder meerprijs): Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (6 maanden); BOVAG
40-Puntencheck; Nieuwe APK
- Bovag 40-punten check (zonder meerprijs): Dit afleverpakket bevat: BOVAG 40-Puntencheck
- BOVAG Afleverbeurt (optioneel) (€ 295): Dit afleverpakket bevat: BOVAG 40-Puntencheck; Nieuwe APK

De Toyota Yaris is een goed voorbeeld van Japanse bouwkwaliteit. Dit is een exemplaar uit 2014, deze auto
heeft 120677 kilometer gelopen. Met deze motor haalt u veel kilometers uit een tank brandstof. Ook
sportonderstel, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch bedienbare en verwarmde
buitenspiegels en led-dagrijverlichting zijn aan boord.

Volumeknoppen, zenderschakelen, muten... U doet alles met de audiobediening op het stuur. Veilig en
gemakkelijk. Selecteer uw reisbestemming en het full map navigatiesysteem brengt u snel waar u moet
zijn. U verwacht natuurlijk automatische airconditioning in deze auto, en die is er dan ook. Kom maar, kom
maar, kom maar... ho! Prettig hoor, zo?n achteruitrijcamera. U bedient de cruise control eenvoudig zonder
uw handen van het stuur te halen. De uitrusting van deze auto is met verstelbaar stuur, boordcomputer en
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening behoorlijk compleet.

In de Toyota Yaris heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. De Brake Assist haalt het
maximum uit de remkracht van deze Toyota Yaris als zich een noodsituatie voordoet. Fijne optie, die hill
hold control. U mag ook automatische hellingproef zeggen. Want dat is het. Geen millimeter achteruit rollen
bij het wegrijden. Autorijden wordt steeds makkelijker en veiliger.

Daarbij wordt deze auto aan u geleverd met BOVAG Garantie. Natuurlijk bent u van harte welkom om deze
Toyota in ons bedrijf te komen bekijken. Laat u ons weten wanneer u wilt komen?

= Bedrijfsinformatie =

Autobedrijf Wegman biedt u een onbeperkt aanbod van alle merken occasions, passend en vriendelijk
advies, de beste service en een compleet totaalpakket op automotive gebied. Zowel online als in onze
showroom en werkplaats in Ameide (Utrecht).
U krijgt elke auto snel en helemaal rijklaar afgeleverd. Autobedrijf Wegman is het juiste adres voor zowel
de particuliere als de zakelijke markt. Ook voor diverse lease en financieringsopties bent u bij ons aan het
juiste adres.
Wegman is een gerenommeerd BOVAG autobedrijf, dat geeft u rust en zekerheid. Zo geldt voor aankoop
van elke occasion vanaf euro; 4.500,- altijd de BOVAG All-in-prijs, met bijbehorende BOVAG garanties.
Koop uw auto bij Autobedrijf Wegman en ontvang altijd een gratis BOVAG 40 punten check. Dit doen we
voor elke auto die u kiest, ongeacht de aanschafprijs. Voor auto's vanaf euro; 4.500,- is deze service
uiteraard ook inclusief BOVAG Garantie, BOVAG All-in prijs, BOVAG Omruilgarantie en een nieuwe APK.
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Naast bovenstaande extra service hebt u ook keus voor optionele afleverbeurten, beiden gelijk aan een
kleine servicebeurt. Kijk voor pakketdetails en meer bedrijfsinformatie in het tabblad Wegman
Afleverpakketten. Een Wegman auto? Dat is kopen, rijden, klaar.

Wegman: Partner in mobility,Moving you forward!

Disclaimer:
Aan de in dit document verstrekte informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of
aanspraken worden gemaakt. Alle informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar blijft
altijd onder voorbehoud van druk-, zet-, prijs- en programmeerfouten. Alle afbeeldingen zijn volledig
auteursrechtelijk beschermd en niet bestemd voor gebruik door derden.

Aanbieder
Autobedrijf Wegman
Industrieweg 4
4233 GA Ameide

Tel: 0183 601 402
E-mail: verkoop@autobedrijfwegman.nl


