Seat Mii Electric electric - Elektromotor 61 kW /
83 pk Hatchback 5 deurs Automaat | DAB+
2020 - Elektrisch - Automaat

€ 24.260,Autogegevens
Merk, model:

Seat Mii

Uitvoering:

Electric electric - El...

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Elektrisch

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.135 kg

Motor:

83 pk (61 kW)

Kleur:

Tungsten silver (zilve...

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Garantie:

Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Elektrisch bedienbare
ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 212 Nm
Transmissie: 5 versnellingen, Automaat
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 13,0 s
Topsnelheid: 123 km/u
Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 999,0 kWh/100km
Energielabel: A
Staat
Aantal sleutels: 2 (1 handzender)

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Zijm Duiven | Tel: 026 202 3941 | lead@zijm.nl

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Vanwege de COVID-19 maatregelen is de afdeling verkoop zowel telefonisch als online bereikbaar. In onze
online showroom ben je van harte welkom voor bijvoorbeeld een offerte op maat, een taxatie van je
huidige auto of een videocall. Neem contact met ons op voor de diverse online contactmogelijkheden.
De prijs is inclusief kosten rijklaar maken, een afleverpakket bestaand uit gevarendriehoek, mattenset,
reservelampenset (behalve bij auto's met ledlampen) en een volle accu.
Financieringsmogelijkheden als private-, zakelijke lease en financieren zijn ook mogelijk bij deze auto. Deze
auto word nog bij ons verwacht.
Elke nieuwe Seat met een hoogvoltaccu heeft 8 jaar garantie of maximaal 160.000km (afhankelijk van
welke van de twee gebeurtenissen het eerst bereikt wordt)
Hatchbacks zoals deze Seat Mii Electric bieden het allemaal: een ruim interieur, fijne rijeigenschappen en
comfortabel weggedrag. Het gaat hier om een nieuwe auto, hij is nu direct leverbaar. De sportstoelen
houden u en uw passagier stevig vast tijdens een snelle rit, maar bieden ook altijd comfortabele
ondersteuning. Bij de rijke uitrusting horen ook elektrisch bedienbare ramen voor, buitenspiegels in
carrosseriekleur en neerklapbare achterbank.
Met de dab-ontvanger heeft u keuze uit talloze digitale radiozenders met de alllerhoogste geluidskwaliteit.
Met de automatische airconditioning selecteert u de gewenste temperatuur. Het systeem doet de rest. Wat
u ook in deze auto kunt vinden zijn lederen versnellingspook, verstelbaar stuur, boordcomputer en centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening.
De automatische veiligheidssystemen in deze Seat fungeren als een extra paar ogen. En dat niet alleen, ze
kunnen ook actief ingrijpen, om zo u en uw passagiers te beschermen. De actuele snelheidslimiet, een
inhaalverbod en andere verkeersborden; de verkeersborddetectie ondersteunt u tijdens elke rit. Hill hold
control houdt de handrem vast op een helling. Wegrijden was nog nooit zo gemakkelijk. Lane assist
waarschuwt als u onbedoeld buiten uw rijstrook dreigt te raken.
We kunnen ons voorstellen dat u deze auto wilt bekijken. We laten de auto graag aan u zien, dan vertellen
we u meteen welke financieringsvormen we u eventueel kunnen bieden.

Aanbieder
Zijm Duiven
Ratio 22
6921 RW Duiven
Tel: 026 202 3941
E-mail: lead@zijm.nl
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