Koene Auto
Broekerdreef 120, 1991 AZ Velserbroek

Fiat Panda
TwinAir Turbo 80 Lounge PANORAMADAK AIRCO

Specificaties

Op deze auto krijgt u 6 maanden BOVAG Garantie op

Prijs:

€ 9.250,-

BTW/marge:

marge

Bouwjaar:

03-2015

Kilometerstand:

50.026 km

Kenteken:

9-ZTP-79

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

950 kg

Motor:

875 cc, 59 kW

Kleur:

Rosso Passione (Rood)

Lak soort:

basis/uni

Bekleding:

stof

onder meer verborgen gebreken. Neem voor de
garantievoorwaarden contact met ons op.

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Centrale deurvergrendeling, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch
bedienbare

voorportierramen,

Mistlampen

voor,

Radio

CD

speler,

Stuurbekrachtigingband.sp.contr.syst.,

BAS,

bestuurdersairbag, Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, Blue&Me, Bluetooth carkit, Bluetooth telefoonvoorb., buitensp. elektr.
+ verw., bumpers in carr. kleur, c.deurv. met afst.bed., elektr.glazen panoramadak, elektrische ramen voor, ESP, hoofd airbag(s)
a., hoofd airbag(s) v., hoofdsteunen actief, led. stuurw+versn. pook, Lederen stuurwiel met audiobediening, multifunctioneel
stuur, multimedia-voorbereiding, neerklapbare achterbank, passagiersairbag, radio-CD/MP3 speler, snelheidsafh. stuurbekr.,
start/stop systeem, startblokkering, USB- en AUX-aansluiting, verstelbaar stuur

Opmerkingen
\'s Avonds naar de sterren kijken? Dat kan in deze Fiat Panda met groot glazen panoramadak, dat ook nog elektrisch te openen is
in twee standen. Leuke, goed onderhouden Panda met lage kilometerstand in sportieve rode kleur. De auto heeft 9-2018 een
onderhoudsbeurt gehad, de prijs is dus RIJKLAAR. Deze AutoExpert-occasion is gecontroleerd op 85 punten en 100% in
topconditie, de auto wordt standaard geleverd met 6 maanden BOVAG garantie - 12 maanden Mobiliteitshulp - 12 maanden
ServicePlus Pas - Nationale Autopas - Coupon voor gratis APK-keuring - Op auto’s tot 6 jaar oud en maximaal 130.000 km bestaat
de mogelijkheid de 6 maanden garantie te verlengen met 12 of 24 maanden, uiteraard tegen een geringe vergoeding.

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

Tel: 023 5379700, Fax: 023 5491320

Voor meer informatie en een proefrit: Koene Auto, Broekerdreef 120, 1991 AZ Velserbroek

E-mail: info@koene.nl

