Skoda Kamiq Ambition 1.0 81 kW / 110 pk TSI
SUV 6 versn. Hand Climate Control |
Parkeersenso
2021 - Benzine - Handgeschakeld

€ 28.260,Autogegevens
Merk, model:

Skoda Kamiq

Uitvoering:

Ambition 1.0 81 kW / 1...

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.137 kg

Motor:

999 cc, 111 pk (82 kW)

Kleur:

Quartz grey(donker gri...

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Garantie:

Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening,
Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen,
Metallic lak, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 200 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 50 liter
Acceleratie (0-100): 9,9 s
Topsnelheid: 194 km/u
Milieu
Energielabel: C
Staat
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Zijm Nijmegen | Tel: 024 381 7100 | lead@zijm.nl

Aantal sleutels: 2 (1 handzender)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 119 - 133 per kwartaal
Inruilpremie is al in de prijs verwerkt.
Achter het stuur van deze stoere SUV kan niemand u iets maken. We hebben het hier over een nieuwe
auto, hij is nu direct leverbaar. Deze stoere auto wordt aangedreven door een benzinemotor en een
handgeschakelde zesversnellingsbak. Ook 16 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, extra getint
glas, led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen achter,
buitenspiegels in carrosseriekleur, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank horen tot de
voorzieningen op deze auto.
Geniet van een ruime selectie digitale radiostations want dit audiosysteem is voorzien van een de
dab-ontvanger. Ook streamen vanaf uw telefoon is mogelijk middels bluetooth. De usb-aansluiting maakt
het mogelijk om uw muziek vanaf een usb-stick af te spelen. U verwacht natuurlijk electronic climate
control in deze auto, en die is er dan ook. De aanwezige parkeersensoren zijn de ultieme hulp om te laten
weten hoeveel ruimte er nog is om te manoeuvreren. De cruise control zorgt voor een mooie, gelijkmatige
snelheid die u zelf instelt. Dat is relaxt! Ook lederen versnellingspook, verstelbaar stuur, boordcomputer en
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening horen tot de voorzieningen op deze auto.
In deze auto zijn verschillende technologieën aanwezig die voor u het verkeer en de omgeving in de gaten
houden en die desnoods ook kunnen remmen of bijsturen. Forward collision warning waarschuwt bij een
dreigende aanrijding met een voorligger. Lane assist is een andere naam voor rijstrookassistent. Dit
veiligheidssysteem waarschuwt als u onbedoeld buiten uw rijstrook terechtkomt.
Wordt dit uw nieuwe auto? We verwelkomen u graag om u deze Kamiq te laten zien, en dan leggen we u
ook uit welke financieringsvormen we erbij kunnen aanbieden.

Aanbieder
Zijm Nijmegen
Nieuwe Dukenburgseweg 13
6534 AD Nijmegen
Tel: 024 381 7100
E-mail: lead@zijm.nl
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