Koene Auto
Broekerdreef 120, 1991 AZ Velserbroek

Fiat 500X
Cross FireFly Turbo 120 City Cross Opening Edition NAVI APPLE LED CLIM

Specificaties

Prijs:

€ 27.950,-

BTW/marge:

BTW

Bouwjaar:

12-2019

Kilometerstand:

5 km

Kenteken:

#18085

Carrosserie:

Terreinwagen

Brandstof:

benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1295 kg

Motor:

999 cc, 88 kW

Kleur:

Groen

Lak soort:

metallic

Bekleding:

stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare
voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtigingarmsteun voor,
automatische airco, bestuurdersairbag, binnensp. aut. dimmend, Bluetooth telefoonvoorb., buitensp. elektr. + verw., buitensp. in
carr. kleur, chroom delen ext., DAB radio, dakrails, dimlichten aut., elektrische ramen achter, elektrische ramen voor, ESP, extra
getint glas, hoofd airbag(s) a., hoofd airbag(s) v., in delen neerkl. achterb., keyless entry, keyless start, LED achterlichten, LED
dagrijverlichting, lederen stuurwiel, lederen versnellingspook, LED koplampen, lendesteunen (verstelb.), mistlampen v. adaptief,
multifunctioneel stuur, multimedia-voorbereiding, navigatie full map, passagiersairbag, regensensor, rijstrooksensor met corr.,
snelheidsafh. stuurbekr., start/stop systeem, startblokkering, stoel best. hoogte verst., stoel pass. hoogte verst., stof/kunstlederen
bekl., tel. integratie premium, verkeersbord detectie, zij airbag(s) v.

Opmerkingen
Direct leverbaar! Nog geen kentekenregistratie.
Fiat 500X City Cross FireFly 120 Opening Edition

5 JAAR FABRIEKSGARANTIE.
NU rijklaar € 27.950,-

0 Km gereden.
Verde Tecno metallic lak.

Standaarduitrusting 500X Cross Opening Edition :
Start-/Stopsysteem - Bandenreparatiekit Fix & Go - Apple Carplay & Android auto voorbereiding - 3,5\" informatiedisplay Elektrisch bedienbare ramen voor- en achter - Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar - Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening - 6 speakers - Achterbank in delen neerklapbaar - Uconnect navigatie met 7\" touchscreen/Bluetooth®/
Uconnect Live/AUX/USB/DAB+ -Eco-lederen stuurwiel met telefoonbediening - Dashboard in carrosseriekleur – Stadverlichting
LED - Achterlichten LED - Koplamp verlichting LED - Privacy glass - Buitenspiegels in carrosseriekleur - 17\" lichtmetalen velgen
- Chroomafwerking raamlijn - Chroomafwerking deurgrepen - Intelligent Speed Assist - Traffic Sign Recognition - Lane assist ESP Elektronische stabiliteitscontrole - Airbag bestuurder - Airbag gordijn - Airbag passagier (uitschakelbaar) - Airbag zijkant Handmatige airconditioning - 2x USB-aansluiting + AUX - Cruise control - Elektronische handrem - Opbergvak rugleuning
voorstoelen - Parkeersensoren achter - Buitenspiegels elektrisch verstelbaar en verwarmd - Mistlampen met bochtverlichting Dakrails zilver - 17 \" lichtmetalen velgen* - Middenarmsteun voor - Automatische airconditioning - Dubbele laadvloer achter Cross bumpers in titanium zilver - Automatisch dimmende binnenspiegel - Bijrijdersstoel in hoogte verstelbaar - 3e hoofdsteun
achterbank - Regen- en lichtsensor - Elektrisch verstelbare lendesteun bestuurdersstoel - Vloermatten voor en achter - Keyless
Entry & Go - Versnellingspook met leder bekleed

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

