de Bois Amersfoort
Xenonweg 17, 3812 SZ Amersfoort

Honda HR-V
1.5 Executive Aut. | Actie! | € 2500,- Inruilvoordeel! | Navigatie | Panoramadak

Specificaties

Op deze auto krijgt u 6 maanden BOVAG Garantie op

Prijs:

€ 33.795,-

BTW/marge:

BTW

Bouwjaar:

2019

Kilometerstand:

20 km

Kenteken:

2V6L7E

Carrosserie:

Terreinwagen

Brandstof:

benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1249 kg

Motor:

1498 cc, 96 kW

Kleur:

Grijs

Lak soort:

metallic

Bekleding:

half leder/stof

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

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Automatic climate control, Centrale deurvergrendeling,
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare
voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem, ParkeersensorAchteruitrijcamera, Airbag(s) hoofd achter,
Airbag(s) hoofd voor, Airbag(s) side voor, Airbag passagier, Alarm klasse 1(startblokkering), Anti doorSlip Regeling,
Audio-navigatie full map, Autonomous Emergency Braking, Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth, Binnenspiegel automatisch
dimmend, bots waarschuwing systeem, Buitenspiegels elektrisch inklapbaar, Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar,
DAB ontvanger, Dakrails, Dimlichten automatisch, Elektrische ramen voor en achter, Elektronische remkrachtverdeling,
Elektronisch Stabiliteits Programma, Extra getint glas, grootlichtassistent, Hill hold functie, LED dagrijverlichting, Lederen/stof
bekleding, Lederen stuurwiel en versnellingspook, LED koplampen, Multimedia-voorbereiding, Panoramadak, Regensensor,
Rijstrooksensor, Schakelmogelijkheid aan stuurwiel, Stuurwiel multifunctioneel, Verkeersbord detectie, Vervolgbotsing preventie,
Voorstoelen verwarmd

Opmerkingen
Profiteer nu van maar liefst 3500 euro voordeel op deze Honda HR-V uit onze voorraad! Liever een andere kleur en/of uitvoering?
Neem contact met ons op, wij hebben meerdere modellen op voorraad staan!
De gefacelifte Honda HR-V in zeer complete Executive uitvoering! Voorzien van alle luxe zoals half lederen bekleding, LED
koplampen, panoramisch dak, navigatie, parkeercamera, parkeersensoren voor & achter en 17 inch lichtmetalen velgen. Vraag
ook naar ons super interessante 5 Jaar Honda Zekerheidsplan!

Bij Honda de Bois in Amersfoort vindt u altijd een ruim aanbod in nieuwe- en gebruikte Honda’s. Naast het verkopen van onze
Honda modellen zijn wij ook gespecialiseerd in andere merken en hebben wij hier altijd een ruim aanbod in! Kortom, bent u op
zoek naar een nieuwe- of gebruikte auto bent u bij Honda de Bois in Amersfoort aan het juiste adres! Inruil van elk merk is
mogelijk!

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

Tel: 033 2473030, Fax: 033 2473035

Voor meer informatie en een proefrit: de Bois Amersfoort, Xenonweg 17, 3812 SZ Amersfoort

E-mail: amersfoort@debois.nl

