Koene Auto
Broekerdreef 120, 1991 AZ Velserbroek

Fiat Panda
1.2 City Cross CLIMATE 15" PDC

Specificaties

Prijs:

€ 18.540,-

BTW/marge:

marge

Bouwjaar:

12-2019

Kilometerstand:

5 km

Kenteken:

#81444

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

915 kg

Motor:

1242 cc, 51 kW

Kleur:

Rosso Amore (Rood)

Lak soort:

basis/uni

Bekleding:

stof

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

voorportierramen,

Lichtmetalen

velgen,

Mistlampen

voor,

Parkeersensor,

Radio

CD

speler,

Stuurbekrachtigingachteropk verkeer waarsch, afst.bed.voor c.deurv., band.sp.contr.syst., BAS, bestuurdersairbag, buitensp.
elektr. + verw., bumpers in carr. kleur, Dakrails, EBD, elektrische ramen voor, ESP, hoofd airbag(s) a., hoofd airbag(s) v.,
hoofdsteunen achter, Lederen stuurwiel met audiobediening, Lichtmetalen wielen (15"), neerklapbare achterbank,
passagiersairbag, radio-CD/MP3 speler, snelheidsafh. stuurbekr., start/stop systeem, startblokkering, stoel best. hoogte verst.,
Uconnect 5" Radio/Bluetooth/AUX/USB, verstelbaar stuur

Opmerkingen
De Fiat Panda 4x4 Cross krijgt een 4x2-afgeleide die uiteraard wel de uiterlijke trekken overneemt van het model maar niet de
dure en energieverslindende vierwielaandrijving. De look van de Cross spreekt namelijk sterk aan, zelfs bij mensen die geen nood
hebben aan vierwielaandrijving. Daarom kwam Fiat met het idee op de proppen voor deze nep-stads-SUV, die perfect binnen de
tijdsgeest past. De Cross 4x2 heeft volgens Fiat zelfs een meer stadse look omdat het de aluminiumkleurige elementen van de 4x4
in koetswerkkleur heeft gespoten. Hetzelfde geldt trouwens voor de stootstrips op de flanken.
5 JAAR FABRIEKSGARANTIE
Direct leverbaar! Nog geen kentekenregistratie.
Fiat Panda 1.2 69 City Cross

0 Km gereden.

Rosso Amore pastellak

5 JAAR FABRIEKSGARANTIE

NU RIJKLAAR € 18.540,Standaarduitrusting Panda City Cross: ABS, Airbag zijkant, Airbag bestuurder, Airbag passagier (uitschakelbaar), Airbag gordijn,
Automatische activering alarmlichten bij noodstop, Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS), Dagrijverlichting, Electronische
stabiliteitscontrole, Verlichting met vertraagde uitschakeling (Follow Me Home),

Automatische airconditioning, Centrale

portiervergrendeling met afstandsbediening, Hoofdsteunen achter, Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, Buitenspiegels
elektrisch verstelbaar en verwarmbaar, Comfort Kit (handgrepen achter, brillenhouder bestuurderszijde en in hoogte verstelbare
gordels voor), Mistlampen voor, Stuurwiel leder met radio- en telefoonbediening, Uconnect radio met Bluetooth®/MP3/AUX/USB
met 4 speakers en verwijderbare cradle op het dashboard, 12V aansluiting, Stuurwiel in hoogte verstelbaar, Achterbank met twee
zitplaatsen en neerklapbare rugleuning, Ruitenwisser achter, Bagageruimte verlichting, 15\" Stalen Bicolore wieldoppen,
Aangepaste middentunnel met extra opbergvak, Cross look bumper in carrosseriekleur, Dagrijverlichting LED, Deurgrepen zwart,
Zijstootstrips in kleur met Cross logo, Buitenspiegels zwart, Bandenreparatiekit Fix & Go, Start-/stopsysteem en Stuurbekrachtiging

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

