G. Verhagen Auto's B.V.
Driemanssteeweg 698, 3084 CB Rotterdam

Honda CR-V
2.4 LX 4WD 184pk, AUTOMAAT

Specificaties

Op deze auto krijgt u 6 maanden BOVAG Garantie op

Prijs:

€ 15.950,-

BTW/marge:

marge

Bouwjaar:

07-2012

Kilometerstand:

50.903 km

Kenteken:

3-KSG-18

Carrosserie:

Terreinwagen

Brandstof:

benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1570 kg

Motor:

2354 cc, 135 kW

Kleur:

Grijs

Lak soort:

metallic

Bekleding:

stof

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

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling
met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, In hoogte
verstelbaar stuur, Lichtmetalen velgen, Radio CD speler, Traction control, Zij airbags voorAchterbank neerklapbaar (gelijke
delen),

Audiobediening

op

het

stuur,

Automatisch

dimmende

binnenspiegel,

Automatische

Stabiliteits

Controle,

Buitentemperatuurmeter, Gordijnairbags achter, Gordijnairbags voor, Middenarmsteun achter, Middenarmsteun voor,
Vierwielaandrijving

Opmerkingen
Standaard 6 maanden garantie + nieuwe APK
= Bedrijfsinformatie =
Verhagen Occasions zijn All-in geprijsd, onze auto's worden dus altijd geleverd met een nieuwe APK, 14 dagen omruil garantie en
6 maanden volledige BOVAG garantie.
Wilt u nog meer zekerheid? Dan kunt u kiezen voor ons Premium Verhagen Occasion afleverpakket!
Het afleverpakket bestaat uit:
- 12 maanden volledige BOVAG garantie
- Onderhoudsbeurt volgens schema

- 100+ punten check
- Reconditionering
- Halve tank brandstof
- 20.000 km of 12 maanden onderhoudsvrij rijden
- Recht op gratis vervangend vervoer tijdens een garantie reparatie als dit niet binnen 24 uur te verhelpen is.

Een langere garantietermijn dan 12 maanden is mogelijk, vraag naar de voorwaarden!

Onze advertenties worden met de grootste zorg in elkaar gezet en gecontroleerd. Helaas bestaat er altijd de mogelijkheid dat er
iets over het hoofd gezien is, het is dan ook daarom dat er aan de inhoud van deze advertentie geen rechten ontleend kunnen
worden.

Deze auto is door u geselecteerd op www.honda-verhagen.nl

Tel: 010 4801166, Fax: 010 4801886

Voor meer informatie en een proefrit: G. Verhagen Auto's B.V., Driemanssteeweg 698, 3084 CB Rotterdam

E-mail: Info@honda-verhagen.nl

