Hyundai i10 1.0i Comfort INCL SMARTTECH
BONUS
2019 - Benzine - Handgeschakeld

€ 12.595,Autogegevens
Merk, model:

Hyundai i10

Uitvoering:

1.0i Comfort INCL SMAR...

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

922 kg

Motor:

998 cc, 67 pk (49 kW)

Kleur:

Wit

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

Stof

Garantie:

BOVAG

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Centrale deurvergrendeling, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare
voorportierramen, Mistlampen voor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Nieuwe Hyundai i10, rijklaarprijs inclusief € 1500,- Smarttech bonus! Navigatie erbij? Dan betaal je nu
slechts € 395,- extra voor een Tech pakket met navigatie en parkeersensoren achter.
De Hyundai i10 is niet voor muurbloempjes! Dankzij zijn moderne, sportieve design maak je een grootse
entree. Niet voor niets is de Hyundai i10 uitverkozen tot Stadsauto van het Jaar! Hij biedt genoeg plaats en
comfort voor vier personen. De zuinige maar krachtige 1.0-benzinemotor van de Hyundai i10 maakt elke rit
plezierig.
De Hyundai i10 biedt niet alleen de grootste interieurruimte, maar ook een van de grootste bagageruimtes
in zijn klasse. De bagageruimte van 252 liter is uit te breiden tot maar liefst 1.046 liter door de achterbank
neer te klappen.
Wat kunt u nog meer van Hyundai Ridderkerk verwachten? Onze service stopt namelijk niet na aflevering
van de auto!
* Gratis vervangend vervoer bij een grote onderhoudsbeurt
* Een gezellige koffiehoek met een krant, gratis WiFi en televisie om het wachten op een onderhoudsbeurt
te veraangenamen.
* Bij ons heeft u een naam en bent u geen nummer. Wij hechten veel waarde aan een fijne relatie met
onze klanten.
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Hyundai Ridderkerk | Tel: 0180 480 082 | hyundairidderkerk@hyundai.nl

* Voordat u de auto brengt voor onderhoud maken wij een nauwkeurige kostenraming. Geen verrassingen
achteraf!

Aanbieder
Hyundai Ridderkerk
Zadelmakerstraat 2
2984 CC Ridderkerk
Tel: 0180 480 082
E-mail: hyundairidderkerk@hyundai.nl
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