Autobedrijf A. ten Bruin
Misterstraat 18, 7126 CD Bredevoort

Honda Civic
2.2 i-DTEC 150pk Sport Business Mode

Specificaties

Prijs:

€ 7.850,-

BTW/marge:

marge

Bouwjaar:

04-2012

Kilometerstand:

183.200 km

Kenteken:

81-TXB-8

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

diesel

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1338 kg

Motor:

2199 cc, 110 kW

Kleur:

Wit

Lak soort:

metallic

Bekleding:

stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Centrale deurvergrendeling, Cruise Control, Elektrisch bedienbare
buitenspiegels, Elektrisch bedienbare ramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Radio CD
speler, Startonderbreker, Stuurbekrachtiging, Trekhaak3-punts veiligheidsgordel op alle zitplaatsen, 4 Speakers plus 2 tweeters,
12V contactpunt dashboard / middenarmsteun voor / bagageruimte, Achteruitrijcamera (parkeerhulp), Afneembare trekhaak,
Alarm (geeft geluid- en lichtsignalen bij geforceerd openen van portieren en achterklep), Anti-whiplash hoofdsteunen op
voorstoelen, Automatische uitschakeling verlichting (Coming home-leaving home functie), Automatisch sluitende ondergrille,
Bescherming in zijportieren tegen aanrijding in de flanken, Bestuurdersstoel, in hoogte verstelbaar, Bevestigingsogen in
bagageruimte,

Brake

Assist,

noodstop

rembekrachtiging,

Centrale

portiervergrendeling

met

afstandsbediening

en

knipperlichtbevestiging, Dagrijverlichting met LED-technologie, Dashboardkastje met verlichting, Dieselroetfilter, Dual Zone
klimaatregeling met pollenfilter, Elektrische stuurbekrachtiging (EPS), Frontairbag bestuurder en voorpassagier met
uitschakelbare passagiersairbag, Geperforeerde aluminium sportpedalen, Gordelspanners voor en achter, spankrachtbegrenzers
voor, Gordijnairbags, voor en achter, Haaienvindesign dakantenne, Hill Start Assist (voorkomt achteruitrijden auto op helling),
Hoedenplank, Honda TRK (Banden Reparatie Kit met 12V luchtcompressor), Hoofdsteunen achter, In hoogte en diepte
verstelbaar stuurwiel, Instrumentenpaneel met blauwe verlichting meters, Intelligent Multi Info Display (i-MID) (informatiescherm
geeft informatie over audio, brandstofverbruik en bestuurdersondersteuning), Isofix en Top-Tether (voor een veilige bevestiging
van kinderzitjes), Kaartleeslampen voor, Lectuurtas passagiersstoel, Lederen stuurwiel en lederen schakelpookknop, Magic
Seats: Opklapsysteem achterbank (one-hand/fold-up systeem) (60:40), Magic Seats: Opklapsysteem achterbank (one-hand/fold
down systeem) (60:40), Make-upspiegel met afdekking (bestuurder en voorpassagier) / verlicht, Multifunctioneel stuurwiel,
Radio/CD-speler (MP3), Regensensor (automatisch inschakelende en regelbare ruitenwissers), Richtingaanwijzers in
buitenspiegels, Ruitenwissers voor met variabele interval / ruitenwisser achter, Schakelindicator, SD Navigatie, Sluiten zijruiten
en inklappen buitenspiegels met behulp van de sleutel, Stapsgewijze deurontgrendeling (eerst ontgrendeling bestuurdersportier,
daarna overige deuren en achterklep, Start-Stop systeem, Stoelbekleding stof, USB-aansluiting voor MP3-speler of iPod,

Verborgen bagageruimte (plus 70 liter), Verlichting in de bagageruimte, Verlichtingssensor (automatisch inschakelende
verlichting), VSA (Vehicle Stability Assist), stabiliteitssysteem met tractiecontrole, Waarschuwingssignaal niet dragen
veiligheidsgordel (alle (5) zitplaatsen), Zijairbags voorin

Opmerkingen
Prachtige Civic 2.2 i-dtec met krachtige 150 pk motor. Loopt zeer zuinig, 1:21
Alle onderhoudsbeurten gehad, boekjes aanwezig.
Trekhaak afneembaar.

Deze auto is door u geselecteerd op www.tenbruin.nl

Tel: 0543 452 439, Fax:

Voor meer informatie en een proefrit: Autobedrijf A. ten Bruin, Misterstraat 18, 7126 CD Bredevoort

E-mail: info@tenbruin.nl

