Fiat 500 Hybrid Dolcevita bouwjaar 2022 | Pack
Sky | Pack Navi | Nero Vesuvio (Zwart met.
2022 - Benzine - Handgeschakeld

€ 20.286,Autogegevens
Merk, model:

Fiat 500

Uitvoering:

Hybrid Dolcevita bouwj...

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

955 kg

Motor:

999 cc, 69 pk (51 kW)

Kleur:

695 Grigio Pompei (zwa...

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Garantie:

Fabrieksgarantie

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, Navigatiesysteem,
Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 92 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 35 liter
Acceleratie (0-100): 13,8 s
Topsnelheid: 167 km/u
Milieu
Energielabel: B
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 98 - 110 per kwartaal
Beschikbare afleverpakketten:
- BOVAG Garantie 6 maanden (zonder meerprijs): https://www.bovag.nl/BovagWebsite/media/BovagMedia
Files/Downloads/Garantie%20en%20voorwaarden/Algemene-Garantievoorwaarden-Auto-1-2-2018.pdf
- Standaard (zonder meerprijs): Tenaamstelling kenteken | Gegarandeerde kilometerstand NAP | Reinigen
interieur en Exterieur | Geldige APK | Controle vloeistoffen |

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Te Grotenhuis | Tel: 033 286 1841 | verkoop@tegrotenhuis.com

= Bedrijfsinformatie =
Alle moeite is genomen om de informatie op deze internetsite zo accuraat en actueel mogelijk weer te
geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar
controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.
Autobedrijf te Grotenhuis al meer dan 80 JAAR uw partner in mobiliteit.
Al sinds 1962 zijn wij Fiat-dealer. Verder bent u ook van harte welkom voor bedrijfswagens en hebben we
altijd speciaal geselecteerde occasions voor u op voorraad.
Wij zijn een familiebedrijf en geven u graag goede, professionele en vooral betaalbare service en vullen dat
aan met een vriendelijk woord en persoonlijke aandacht.
Wij zijn een compleet autobedrijf. Dat betekent dat u bij ons ook aan het juiste adres bent voor
verzekeringen, verlengde garantie, financiering, leasing, onderhoud, reparatie, APK en schadeherstel in
eigen beheer voor alle verzekeringsmaatschappijen VOOR ALLE AUTOMERKEN.
Wij heten u graag welkom bij Autobedrijf te Grotenhuis, de koffie staat klaar!
-

Fiat Personen- en Bedrijfsauto Dealer in de regio.
Tevens kunt u bij ons terecht voor Occasions, alle merken nieuwe Auto's.
Onderhoud, Reparatie & APK van ALLE MERKEN!
Ook voor bedrijfswagens & campers!
Schade reparatie, Ruitvervanging en reparatie voor alle verzekeringsmaatschappijen.
Kijk voor meer informatie op www.autobedrijftegrotenhuis.nl

Aanbieder
Autobedrijf Te Grotenhuis
Stationsweg-west 93
3931 EL Woudenberg
Tel: 033 286 1841
E-mail: verkoop@tegrotenhuis.com
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