Fiat Panda 1.0 70PK Hybrid Sport | Pack City |
Pack Sport
12/2021 - Benzine - Handgeschakeld

€ 17.250,Autogegevens
Merk, model:

Fiat Panda

Uitvoering:

1.0 70PK Hybrid Sport ...

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

955 kg

Motor:

999 cc, 69 pk (51 kW)

Kleur:

Nero Cinema (Zwart)

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

Stof

Garantie:

Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Centrale deurvergrendeling, Elektrisch bedienbare
ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor, Parkeersensor

Bijzonderheden
Nu te koop bij Zeeuw, de Fiat Panda Sport. De auto is standaard voorzien van onder andere 16"
lichtmetalen velgen, Mistlampen voor, 7" touchscreen met Apple Carplay/Android Auto, Stoelbekleding
Stof/Vegan Leder, Multifunctioneel stuurwiel, Airconditioning en sportieve bumpers in kleur.
Tevens is de auto voorzien van de onderstaande opties:
- Privacy glass
- Pack City
- Vegan Lederen stuurwiel en versnellingspookknop
- Pack Sport
- Rode remklauwen
- Nero Cinema
- In hoogte verstelbare bestuurdersstoel met verstelbare rugleuning
Interesse in deze auto? Kom hem in het echt ervaren! Maak snel een afspraak om de auto te bekijken of
plan direct een proefrit. Wij staan voor je klaar en zijn bereikbaar via 010 - 202 05 61,
rotterdam@zeeuw.nl of neem contact met ons op via de contactmogelijkheden op deze pagina.
Zeeuw Automotive is jouw partner in mobiliteit. Welkom bij Zeeuw Automotive.
Deze advertentie en de inhoud ervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is echter mogelijk
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Zeeuw Automotive Rotterdam | Tel: 010 202 0561 | info@zeeuw.nl

dat in de gehanteerde advertentietekst bepaalde opties en/of accessoires zijn vermeld welke niet op deze
specifieke auto aanwezig zijn. Er kunnen derhalve aan de advertentie geen rechten worden ontleend en
Zeeuw Automotive kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en volledigheid van de
verstrekte informatie.

Aanbieder
Zeeuw Automotive Rotterdam
Jacques Dutilhweg 443
3065 HJ Rotterdam
Tel: 010 202 0561
E-mail: info@zeeuw.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Zeeuw Automotive Rotterdam | Tel: 010 202 0561 | info@zeeuw.nl

