Mitsubishi Space Star 1.0 Active Automaat
04/2019 - Benzine - Automaat

€ 17.290,Autogegevens
Merk, model:

Mitsubishi Space Star

Uitvoering:

1.0 Active Automaat

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

880 kg

Motor:

999 cc, 69 pk (51 kW)

Kleur:

Polar White (Wit)

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

Velours

Garantie:

Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Boordcomputer, Centrale
deurvergrendeling, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen
velgen, Navigatiesysteem, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Aangenaam kennis met u te maken... Auto Mido is een professioneel Erkend Duurzaam MITSUBISHI
Dealerbedrijf gevestigd in de Achterhoek (Oost-Gelderland).
Auto Mido staat voor kwaliteit. En daarin gaan we heel ver. Onze service moet perfect zijn, net als het
onderhoud aan uw auto. Dat beloven we niet alleen, die verplichtingen hebben we ook vastgelegd in een
officiele klantbelofte. Wat je belooft, moet je nakomen.
De flexibele, klantgerichte werkwijze draagt bij aan een hoge mate van klanttevredenheid. Naast verkoop
van nieuwe auto\'s kunt u bij ons ook terecht voor de aanschaf van een zo \'goed als nieuwe\' occasion.
Uiteraard zijn wij ook aangesloten bij diverse organisaties c.q. keurmerken als BOVAG, RDW erkend en wij
hebben het certificaat Erkend Duurzaam.
Kortom: voor service en advies op topniveau. U mag dus heel wat van ons verwachten. -----Om uw toekomstige nieuwe auto zo goed mogelijk af te leveren, hanteren wij een vast tarief voor het
optionele afleverpakket van € 595,-. Hierbij ontvangt u een onderhoudsbeurt volgens schema, een nieuwe
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APK, NAP certificaat (certificaat voor gegarandeerde kilometerstand), reconditionering, 25,- Euro brandstof
en tenaamstelling. Bij de zekerheid van een gebruikte auto hoort een goede garantie. Onze occasions
worden geleverd met minimaal 6 maanden BOVAG garantie, ongeacht het aantal kilometers dat u rijdt
(i.c.m. afleverpakket). En om te onderstrepen dat we altijd voor u klaar staan, hebben wij voor u de
speciale en persoonlijke Auto Mido Card. Hiermee profiteert u van diverse voordelen, waaronder volledige
hulp bij pech onderweg in heel Europa.
Graag tot ziens bij Auto Mido.

Aanbieder
Auto Mido
Edisonstraat 5
7006 RA Doetinchem
Tel: 0314 346 644
E-mail: welkom@automido.nl
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