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Toyota Yaris 1.3 VVT-i Aspiration,
Navigatie,Airco,Trekhaak,Cruise
control,l.m.Velgen
01/2015 - Benzine - Handgeschakeld

€ 12.650,-
Autogegevens

Merk, model: Toyota Yaris

Uitvoering: 1.3 VVT-i Aspiration, ...

Kenteken: 8-ZGN-97

Kilometerstand: 72.271 km

Bouwjaar: 01/2015

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.015 kg

Motor: 1.329 cc, 99 pk (73 kW)

Kleur: Bruin

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: onbekend

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

Bijzonderheden
Zeer nette dealer onderhouden Toyota Yaris VVT-i Aspiration van 1ste eigenaar.
Deze originele Nederlandse auto heeft o.a. Trekhaak, L.M.Velgen, Mistlampen,
Dagrij led verlichting, Cruise control, Airco, Electr.ramen en spiegels, Centr.deur-
vergrendeling op afstand, In hoogte verstelbare voorstoelen en stuur, Isofix,
Start/stop systeem, Bandenspanning controle systeem, Navigatie, Radio/cd-speler-
met USB en AUX aansluiting, Achteruitrij camera en Bluetooth telefoonvoorbereiding.

Toonaangevende techniek en een hoge mate van degelijkheid, dat zijn enkele van de eigenschappen van
Japanse auto's. Dat ziet u terug in deze Toyota Yaris. De aandrijving van deze Toyota wordt verzorgd door
een viercilinder motor en een handgeschakelde zesversnellingsbak. 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.
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Het audiosysteem is gecombineerd met het navigatiesysteem en biedt volop entertainment en
routeinformatie. De hoge, eigentijdse kwaliteit wordt geleverd door bluetooth en natuurlijk DAB+.
Natuurlijk is er in deze auto airconditioning aanwezig. Met deze auto bent u ontspannen onderweg dankzij
de cruise control. Wat u ook in deze auto kunt vinden zijn verstelbaar stuur, boordcomputer,
isofix-aansluiting, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en bagage afdekhoes.

De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Toyota Yaris samen. In een gevaarlijke situatie is een zo
kort mogelijke remweg van levensbelang. De Brake Assist zorgt dat u dan maximaal in de ankers gaat.

Neem contact op voor een afspraak en laat een proefrit het bewijs leveren!

Aanbieder
Autobedrijf van Burken
Dorpsstraat 114
3927 BG Renswoude

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


