Hyundai i10 1.0i Comfort MY18
03/2019 - Benzine - Handgeschakeld

€ 12.995,Autogegevens
Merk, model:

Hyundai i10

Uitvoering:

1.0i Comfort MY18

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

908 kg

Motor:

998 cc, 67 pk (49 kW)

Kleur:

Zilver

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Garantie:

Fabrieksgarantie

100%
Onderhouden:

Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Cruise
Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Metallic lak, Radio CD
speler, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Dit betreft een nieuwe Hyundai I10 Comfort MY18
deze wagen kunnen wij u nu nog aanbieden voor de actie prijs van 12.950 Euro.
( Exclusief metallic lak , meer prijs 595 euro )
we hebben de wagen nog in verschillende kleuren.
dus als u een Hyundai I10 voor een scherpe prijs wil dan kan het nu nog.
bel ons om te horen of we nog wagens hebben.l
Alle occasions boven de 4500,- euro hebben 6 maanden Bovag garantie.
Voor meer informatie of andere aantrekkelijke occasions kijk op www.baakautocenter.nl of bel
0172-435401.
Baak Autocenter B.V.
Alphen aan den Rijn
De prijs van een gebruikte auto is inclusief ons afleverpakket Brons. Afleverpakket Brons bestaat uit APK, 6
maanden, Bovag garantie, technisch nazien, te naam stellingkosten.
Wenst u gebruik te maken van een uitgebreider pakket, dan bieden wij u de volgende mogelijkheden:
Afleverpakket Zilver: onderhoudsbeurt, nieuwe APK, 6 maanden BOVAG garantie, 12 maanden
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Baak Autocenter B.V. | Tel: 0172 435 401 | pbaak.0007@mazdanet.nl

mobiliteitsgarantie, complete poetsbeurt, te naam stellingkosten, halve tank brandstof. Meer prijs ten
opzicht van Brons pakket bedraagt: € 395,Afleverpakket Goud: onderhoudsbeurt, nieuwe APK, 12 maanden Bovaggarantie, 12 maanden
mobiliteitsgarantie, complete poetsbeurt + wax oil, te naam stellingkosten, volle tank brandstof. Meer prijs
ten opzicht van Brons pakket bedraagt € 495,-.
Indien de auto nog in fabrieksgarantie zit. dan gaat de fabrieksgarantie voor de BOVAG Garantie.

Aanbieder
Baak Autocenter B.V.
Koperweg 2
2401 LH Alphen aan den Rijn
Tel: 0172 435 401
E-mail: pbaak.0007@mazdanet.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Baak Autocenter B.V. | Tel: 0172 435 401 | pbaak.0007@mazdanet.nl

