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Hyundai Bayon 1.0 T-GDI Premium Sky |
Automaat
06/2023 - Benzine - Half-automaat

€ 32.685,-
Autogegevens

Merk, model: Hyundai Bayon

Uitvoering: 1.0 T-GDI Premium Sky ...

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Half-automaat

Gewicht: 1.145 kg

Motor: 998 cc, 101 pk (74 kW)

Kleur: Rood

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Stof

Garantie: Fabrieksgarantie

100%
Onderhouden: Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Automatic climate control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem,
Parkeersensor

Bijzonderheden
Algemene informatie

Transmissie
Transmissie: 7 versnellingen, Semi-automaat

Milieu
Energielabel: B

Onderhoud, historie en staat
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Garantie
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BOVAG 40-Puntencheck: Ja
BOVAG Afleverbeurt: Ja

Afleverpakketten
Optioneel afleverpakket (€ 995): Selected By Service
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt;
Selected By Service omvat de resterende fabrieksgarantie, 12 maanden additionele BOVAG-garantie (na
afloop fabrieksgarantie), aanmelding en registratie RDW m.b.t. het teller rapport, Hensgens Taxatie- en
Inruilservice, Selected By Mobiliteitsservice Europa 24/7, volledig technische controle, onderhoudsbeurt
volgens schema, professionele reinigingsbeurt, luxe vloermatten en een uitgebreid Selected By
Calamiteiten pakket.Daarnaast biedt Selected By Service gratis haal- en brengservice door heel Nederland
of een hotelovernachting bij reparatie of onderhoud.Hensgens Mobiliteitsgroep is exclusief aanbieder van
Selected By Hensgens. Daarnaast is Hensgens Mobiliteitsgroep erkend reparateur van Mazda en specialist
in Honda en Hyundai met vestigingen in Nieuwstadt en Maastricht. Al meer dan 60 jaar staat Hensgens
Mobiliteitsgroep garant voor een totaalconcept van mobiliteit met bijbehorende kwaliteit en service.Onze
advertenties zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld, helaas kunnen er geen rechten worden
ontleend aan foutieve invoer van accessoires, opties, druk -en zetfouten.Hensgens Mobiliteitsgroep: Pure
Passie! Meer informatie: www.hensgensmobiliteitsgroep.nl; Nieuwe APK

De geadverteerde prijs is een vaste prijs zonder inruil en BOVAG-garantie, maar met geldige APK en kosten
tenaamstellen. Wilt u graag additionele diensten en maximale zekerheid? Kies dan voor onze exclusieve
Selected By Service met onder andere 12 maanden additionele BOVAG-garantie à € 995,- euro. De
vermelde prijzen op viaBOVAG.nl zijn altijd inclusief Selected By Service.

De afgebeelde auto staat niet op voorraad bij Hensgens, levertijd op aanvraag. Deze auto is te bestellen via
Hensgens Mobiliteitsgroep als tussenpersoon bij één van de door ons geselecteerde officiële
Hyundai-verdelers. De getoonde foto's zijn indicatief. De geadverteerde auto is in meerdere kleuren
beschikbaar. Informeer naar de actuele condities en mogelijkheden.

Selected By Service omvat de resterende fabrieksgarantie, 12 maanden additionele BOVAG-garantie (na
afloop fabrieksgarantie), aanmelding en registratie RDW m.b.t. het teller rapport, Hensgens Taxatie- en
Inruilservice, Selected By Mobiliteitsservice Europa 24/7, volledig technische controle, onderhoudsbeurt
volgens schema, professionele reinigingsbeurt, luxe vloermatten en een uitgebreid Selected By
Calamiteiten pakket.

Daarnaast biedt Selected By Service gratis haal- en brengservice door heel Nederland of een
hotelovernachting bij reparatie of onderhoud.

Hensgens Mobiliteitsgroep is exclusief aanbieder van Selected By Hensgens. Daarnaast is Hensgens
Mobiliteitsgroep erkend reparateur van Mazda en specialist in Honda en Hyundai met vestigingen in
Nieuwstadt en Maastricht. Al meer dan 60 jaar staat Hensgens Mobiliteitsgroep garant voor een
totaalconcept van mobiliteit met bijbehorende kwaliteit en service.

Onze advertenties zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld, helaas kunnen er geen rechten worden
ontleend aan foutieve invoer van accessoires, opties, druk -en zetfouten.

Aanbieder
Hensgens Mobiliteitsgroep Maastricht
Bergerstraat 11
6226 BA Maastricht

Tel: 043 363 2880
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E-mail: verkoop.maastricht@hensgens.nl


