Autobedrijf Rotor B.V.
Terhoevenderweg 96, 6412 ZJ Heerlen

Skoda Fabia
1.0 Clever

Specificaties

Fabrieksgarantie

Prijs:

€ 15.990,-

BTW/marge:

BTW

Bouwjaar:

02-2019

Kilometerstand:

30.387 km

Kenteken:

XB774Z

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

986 kg

Motor:

999 cc, 55 kW

Kleur:

Grijs

Lak soort:

metallic

Bekleding:

stof

Op deze auto krijgt u Fabrieksgarantie.
Neem voor de garantievoorwaarden contact met ons op.

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling
met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch bedienbare buitenspiegels, Elektrisch bedienbare ramen, Getint glas,
Lichtmetalen

velgen,

Navigatiesysteem,

Parkeersensor,

Startonderbreker,

Stuurbekrachtiging,

Zij

airbags

voor3-puntsveiligheidsgordels, 3-spaaks lederen stuurwiel in Piano Black met chromen details, Achterbank in delen neerklapbaar
(60/40), Achterruitenwisser met wis/was installatie, Airbag passagier uitschakelbaar, Airbag voor bestuurder en passagier, AMS
(Anti-Misfueling System), voorkomt tanken van verkeerde brandstof, Bandenreparatieset, Bandenspanningcontrolesysteem,
Buitenspiegels en deurgrepen in carrosseriekleur, Bumpers in carrosseriekleur, Chromen accenten op o.a. instrumentenpaneel,
pookknop en deurhendels, Chromen strip rond de grille, DAB (digitale radio ontvangst), Dagrijverlichting (uitschakelbaar),
Dashboardkastje verlicht met afsluitklep, Drie hoofdsteunen achter, Embleem ''CLEVER'', ESC (Elektronische Stabiliteits
Controle), Flessenhouder in voor- en achterportieren, Front assistant, pro actief systeem, Gordijnairbags, Haken in bagageruimte,
Hoedenplank voor bagageruimte, Hoogteverstelling voor koplampen, In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel, in hoogte
verstelbare bestuurders- en passagiersstoel, In hoogte verstelbare gordels met gordelspanners, In hoogte verstelbare
hoofdsteunen

voor,

Instrumentenpaneel

met

MaxiDOT

display,

Interieurlijst

Dark

Brushed,

Klein

lederpakket

(versnellingspookknop en handremgreep in leder uitgevoerd), LED achterlichten, LED dagrijverlichting, Leeslampjes vóór,
Lichtsensor, Middenarmsteun vóór, Middenconsole met 12v aansluiting, flessenhouder en opbergvak, Mistlampen vóór met
Corner-functie, Multifunctioneel lederen sportstuurwiel met radiobediening en telefoonbediening, Opbergvakken aan achterzijde
voorstoelen, Opbergvak voor veiligheidsvest in portiervakken, Paraplu in opbergvak onder bestuurdersstoel, Parkeerkaarthouder,
Pollenfilter, Richtingaanwijzers in buitenspiegels, Sjorogen in kofferruimte, Skoda surround, 3D sound systeem by Arkamys met 2
extra luidsprekers in de achterportieren (totaal 6 luidsprekers), Speciale bekleding ''CLEVER'', Stof bekleding 'CLEVER',
Toerenteller met digitaal klokje, Uitklapbare handgrepen in de hemelbekleding, Verlichting in de bagageruimte, Verwarmbare
achterruit, Voetgangersbescherming, Voice control, Voorbereiding ISOFIX op de achterbank (2x), Waarschuwingslicht bij niet
dragen gordels, Zonnekleppen met make-up spiegels

Opmerkingen
Gecommuniceerde prijs is rijklaar inclusief afleveringskosten, kentekenleges deel 1B, volledige poetsbeurt van in- en exterieur.
Inruilen is altijd mogelijk.

Deze auto is door u geselecteerd op www.auto-rotor.nl

Tel: 045-5416900, Fax: 045-5425040

Voor meer informatie en een proefrit: Autobedrijf Rotor B.V., Terhoevenderweg 96, 6412 ZJ Heerlen

E-mail: info@auto-rotor.nl

