Automobielbedrijf Schoonen Vlijmen
Wolput 18, 5251 CG Vlijmen

Mazda CX-3
2.0 150 pk GT-M 4WD Autom Navi Cruise Camera Leder

Specificaties

Prijs:

€ 23.000,-

BTW/marge:

marge

Bouwjaar:

11-2015

Kilometerstand:

57.164 km

Kenteken:

XK925N

Carrosserie:

Terreinwagen

Brandstof:

benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1240 kg

Motor:

1998 cc, 110 kW

Kleur:

Soul Red Crystal Mica (Rood)

Lak soort:

metallic

Bekleding:

leder

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Automatic climate control, Boordcomputer, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare
voorportierramen, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensorlederen/stof bekleding,
lederen interieur, mica lak (LAK01), achterbank in delen neerklapbaar, achteruitrijcamera, alarm klasse 1(startblokkering), Anti
doorSlip Regeling, Autonomous Emergency Braking, Bandenreparatieset, bestuurdersairbag, bestuurdersstoel in hoogte
verstelbaar,

Bluetooth

Dealeronderhouden,

telefoonvoorbereiding,

dimlichten

automatisch,

buitensp.elektr.verstel-verwarmb.+inklapbaar,
dodehoek

detectie,

elektrische

ramen

DAB

voor

en

ontvanger,
achter,

dakspoiler,

Elektronische

remkrachtverdeling, extra getint glas, grootlichtassistent, half leder/stof, head-up display, hill hold functie, hoofd airbag(s) achter,
hoofd airbag(s) voor, Instructieboekjes aanwezig, keyless entry, koplampen adaptief, LED achterlichten, LED dagrijverlichting,
lederen stuurwiel en versnellingspook, LED koplampen, LED mistlampen, multimedia-voorbereiding, passagiersairbag,
regensensor, rijstrooksensor, Rookvrij, schakelmogelijkheid aan stuurwiel, spraakbediening, start/stop systeem, stuur verstelbaar,
stuurwiel multifunctioneel, Vierwielaandrijving, Volledige dealeronderhoudshistorie beschikbaar, voorstoelen verwarmd, zij
airbag(s) voor

Opmerkingen
-Tenaamstelling
-Kleine controle vitale delen (remmen, banden, aandrijflijn)
-Vloeistoffen op peil brengen
-U ziet af van garantie via Autobedrijf Schoonen
-U ziet af van een Mazda Onderhoudsbeurt

-U ziet af van een Mazda 40 punten controle
(Dit pakket is alleen mogelijk indien er nog geen extra onkosten op de betreffende auto zijn gemaakt!)
-12 mnd euro mobiliteits-service
-40 punten technische controle
-Onderhoud indien nodig (binnen 6000 kms of 6 mnd nodig? Dan wordt deze uitgevoerd)
-Banden onder 2.5 mm worden vervangen
-€ 20 brandstof
-Tenaamstelling
-APK (Minimaal 12 mnd)
-Poetsen compleet binnen/buiten
-Navigatie Update (vanaf modeljaar 2015)
-Mazda ECU software update
Een zeer mooie Mazda CX-3 2.0 150pk AWD GT-M Automaat uitvoering met o.a.:4WD aandrijving, Automatische versnellingsbak,
Full-map touchscreen navigatie, Flippers op stuurwiel, Parkeer camera en meer..
Nieuwprijs € 39740,schadevrije historie, volledig dealer onderhoudshistorie, NAP-OK!
Opties:
achterbank in delen neerklapbaar,
achteruitrijcamera,
alarm klasse 1(startblokkering),
Anti Blokkeer Systeem,
Anti doorSlip Regeling,
audio installatie,
Autonomous Emergency Braking,
bestuurdersairbag,
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar,
Bluetooth telefoonvoorbereiding,
boordcomputer,
buitensp.elektr.verstel-verwarmb.+inklapbaar,
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening,
DAB ontvanger,
dakspoiler,
dimlichten automatisch,
dodehoek detectie,
electronic climate controle,
elektrische ramen voor en achter,
Elektronische remkrachtverdeling,
extra getint glas,
grootlicht assistent,
hill hold functie,
hoofd airbag(s) achter,
hoofd airbag(s) voor,
keyless entry,
koplampen adaptief,
LED achterlichten,
LED dagrijverlichting,
LED koplampen,
LED mistlampen,
lederen interieur,

lederen stuurwiel en versnellingspook,
lichtmetalen velgen 18 inch,
multimedia-voorbereiding,
navigatiesysteem full map,
parkeersensor achter,
passagiers airbag,
regensensor,
rijstrooksensor,
schakelmogelijkheid aan stuurwiel,
spraakbediening,
start/stop systeem,
stuur verstelbaar,
stuurwiel multifunctioneel,
voorstoelen verwarmd,
zij airbag(s) voor,
lederen/stof bekleding,
metaalkleur.
Autobedrijf Schoonen is sinds 1970 een begrip op Mazda gebied. Wij zijn een familiebedrijf waar de klant nog echt klant is en waar
service en kwaliteit hoog in het vaandel staan.
Op mazdaschoonen.nl vindt u onze openingstijden plus uitgebreide informatie over deze auto.
Om teleurstellingen en ongemak te voorkomen graag altijd even bellen.
Met vriendelijke groet,
Rogier Schoonen

Bandenset: Zomerbanden

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

Tel: 073 5119039, Fax: 073 5117167

Voor meer informatie en een proefrit: Automobielbedrijf Schoonen Vlijmen, Wolput 18, 5251 CG Vlijmen

E-mail: info@mazdaschoonen.nl

