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SsangYong Rexton SAPPHIRE | ELEGANCE PACK
| ALL-IN PRIJS | NIEUWE AUTO | OP
VOORRAAD | 5 JAAR GAR
04/2023 - Diesel - Automaat

€ 49.895,- excl. BTW

Autogegevens

Merk, model: SsangYong Rexton

Uitvoering: SAPPHIRE | ELEGANCE PA...

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Diesel

Transmissie: Automaat

Gewicht: 2.150 kg

Motor: 2.157 cc, 203 pk (149 kW)

Kleur: Zwart

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Garantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Automatic climate control, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Zij airbags voor

Bijzonderheden
Beschikbaarheid

Algemene informatie
Modeljaar: 2023
Cabine: enkel
Kenteken: Y143194

Technische informatie
Koppel: 420 Nm
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat

Verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 9,4 l/100km (1 op 10,6)
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Brandstofverbruik op de snelweg: 6,1 l/100km (1 op 16,4)

Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Motorrijtuigenbelasting: geen
Leaseprijs: Informeer naar de mogelijkheden

Garantie
Garantie: Ssangyong geeft 5 jaar garantie met een maximum van 150.000 km

De prijs is rijklaar inclusief rijklaarmaak kosten en metallic lak. Deze Rexton staat op voorraad en is snel
leverbaar en is uitgevoerd in de meest luxe Sapphire met Elegance Pack uitvoering. Het Elegance Pack
bevat onder nadere, Nappa lederen bekleding, Voorstoel met geheugen functie, zwarte dakhemel,
elektrische kofferopening, 360 parkeercamera, dodehoekdetectie . Deze luxe bedrijfswagen op grijs
kenteken wordt geleverd met 5 jaar fabrieksgarantie.

---

Is deze auto iets voor u? Via onze website kunt u gemakkelijk contact opnemen via whatsapp, telefoon of
mail. Tevens is het mogelijk om een vrijblijvende inruil taxatie aan te vragen, zo weet u van te voren waar
u aan toe bent. Onze occasions boven de 4500 euro worden afgeleverd met een geldige APK, voor een
afleveringspakket (Onderhoudsbeurt volgens fabrieksopgave, nieuwe APK en 3 maanden garantie) kunt u
kiezen. Wij zijn dealer van de merken Nissan, Dodge Ram, Isuzu en Ssangyong, , tevens zijn wij
gespecialiseerd in 4x4 en (USA) Pick-ups. Wij staan voor service en kwaliteit, hiervoor waarderen onze
klanten ons met een 9.2.

= Bedrijfsinformatie =

Is deze auto iets voor u? Via onze website kunt u gemakkelijk contact opnemen via whatsapp, telefoon of
mail. Tevens is het mogelijk om een vrijblijvende inruil taxatie aan te vragen, zo weet u van te voren waar
u aan toe bent. Onze occasions boven de 4500 euro worden afgeleverd met een geldige APK, voor een
afleveringspakket (Onderhoudsbeurt volgens fabrieksopgave, nieuwe APK en garantie) kunt u kiezen. Wij
zijn dealer van de merken Nissan, Dodge Ram, Isuzu en Ssangyong, tevens zijn wij gespecialiseerd in 4x4
en (USA) Pick-ups. Wij staan voor service en kwaliteit, hiervoor waarderen onze klanten ons met een 9.2.

Openingstijden
18 Mei Hemelvaart: Gesloten

Maandag: 8:00 t/m 18:00
Dinsdag: 8:00 t/m 18:00
Woensdag: 8:30 t/m 18:00
Donderdag: 8:00 t/m 18:00
Vrijdag: 8:00 t/m 18:00
Zaterdag: 9:00 t/m 17:00
Zondag: Gesloten

Aanbieder
Selles Auto's Kamperzeedijk B.V.
Kamperzeedijk 87 - 89
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8281 PC Genemuiden

Tel: 038 344 6161
E-mail: info@sellesautos.nl


