Honda HR-V 1.5 e:HEV Elegance Cons.prs
rijklaar | Honda Sensing | NU TE BESTELLEN!
2022 - Hybride - Automaat

€ 37.475,Autogegevens
Merk, model:

Honda HR-V

Uitvoering:

1.5 e:HEV Elegance Con...

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Hybride

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.380 kg

Motor:

1.498 cc, 131 pk (96 kW)

Kleur:

Overig

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

onbekend

Garantie:

Fabrieksgarantie

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

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Gecombineerd vermogen: 96 kW (131 PK)
Vermogen elektromotor(en): 96 kW (131 PK)
Vermogen brandstofmotor: 79 kW (107 PK)
Koppel: 131 Nm
Brandstofsoort: Hybride (elektrisch en benzine)
Tankinhoud: 40 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 10,6 s
Topsnelheid: 170 km/u
Milieu
Energielabel: A
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Wesselink Deventer B.V. | Tel: 0570 500 980 | deventer@honda-wesselink.nl

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
DE NIEUWE HONDA HR-V IS NU IN DE SHOWROOM EN ALS TESTAUTO BESCHIKBAAR. HELAAS, (NOG)
NIET UIT VOORRAAD LEVERBAAR.
Informeer bij onze verkoopadviseurs naar de beschikbaarheid.
De Consumentenprijs rijklaar is de consumentenadviesprijs incl. BTW en BPM waaraan alle bijkomende
(onvermijdbare) kosten zijn toegevoegd.
Deze kosten zijn voor transport, nul-inspectie, recyclingbijdrage, leges kenteken, registratie van het
kenteken, reinigen en poetsen van de Honda.
Bovendien is de geadverteerde prijs inclusief de opties af fabriek/Wesselink, zoals bijvoorbeeld metallic lak,
het Wesselink Service pakket en eventueel het aankoopvoordeel!
Het 'Wesselink service pakket' ter waarde van €395,-; bevat een veiligheidsvest, verbandtas,
kentekenplaten met opgelegde letters, een WaxOyl behandeling, een mattenset en een volle tank
brandstof.
Een nieuwe Honda heeft drie jaar fabrieksgarantie en gratis Honda Assistance (pechhulp Europa) zolang als
u, bij ons het onderhoud van uw Honda laat uitvoeren!
Informeer ook bij onze adviseurs naar de mogelijkheid van een verlengde fabrieksgarantie tot maximaal
10jaar! Deze word aangeboden in combinatie met een Honda Autoverzekering.
= Bedrijfsinformatie =
U bent van harte welkom bij onze vestigingen in Apeldoorn, Deventer en Emst. Autobedrijf Wesselink,
kwaliteit gegarandeerd !
Autobedrijf Wesselink B.V. stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en diensten en
een bezoek brengt aan één van onze sites. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en
actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische
specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Het is onmogelijk
om transmissiefouten volledig uit te sluiten of daarvoor aansprakelijkheid te aanvaarden. Aan de inhoud
van deze site kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Aanbieder
Autobedrijf Wesselink Deventer B.V.
Solingenstraat 7
7421 ZN Deventer
Tel: 0570 500 980
E-mail: deventer@honda-wesselink.nl
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