Skoda Rapid Spaceback 1.0 TSI 95PK Clever
Edition | Climatronic | Stoelverwarming | DAB
Radi
2019 - Benzine - Handgeschakeld

€ 21.090,Autogegevens
Merk, model:

Skoda Rapid

Uitvoering:

Spaceback 1.0 TSI 95PK...

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.079 kg

Motor:

999 cc, 97 pk (71 kW)

Kleur:

Donker zwart

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Garantie:

Fabrieksgarantie

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

Bijzonderheden
Nieuw uit voorraad leverbaar, de Rapid 1.0 TSI 95pk in de luxe Clever Edition uitvoering. Genoemde prijs is
rijklaar en inclusief een scherpe korting van maar liefst € 1750,- maar exclusief het afleverpakket (€
199,-). Deze actie is geldig tot en met registratiedatum 31-08-2019. Reageer en profiteer!
Voor aflevering worden alle vloeistoffen gecontroleerd en indien nodig aangevuld. Elke occasion krijgt een
controle op 130 punten en heeft de wettelijke garantie. Vraag naar de mogelijkheden van onze interessante
aanvullende garantiepakketten, die tegen meerprijs leverbaar zijn. Hoewel de informatie op deze
internetsite zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven zijn wijzigingen of fouten te allen tijde
voorbehouden. Aan de inhoud van de site kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
Staat de auto van uw voorkeur niet bij ons op voorraad dan kunt u ons uw wensen mailen en gaan wij voor
u op zoek. U bent vanzelfsprekend van harte welkom in onze showroom te Nijmegen, voor vragen kunt u
ook bellen naar 024-3717100 of stuur een e-mail naar: info@zijm.nl.

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Zijm Nijmegen | Tel: 024 202 3854 | lead@zijm.nl

Aanbieder
Zijm Nijmegen
Nieuwe Dukenburgseweg 13
6534 AD Nijmegen
Tel: 024 202 3854
E-mail: lead@zijm.nl
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