Koene Auto
Broekerdreef 120, 1991 AZ Velserbroek

Fiat 500X
1.0 GSE Urban 120TH Edition 7" NAVI APPLE AIRCO 17"

Specificaties

Garantie

Prijs:

€ 24.950,-

BTW/marge:

BTW

Bouwjaar:

05-2020

Kilometerstand:

5 km

Kenteken:

H228VK

Carrosserie:

Terreinwagen

Brandstof:

benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1295 kg

Motor:

999 cc, 88 kW

Kleur:

Bianco Perla (Wit)

Lak soort:

metallic

Bekleding:

onbekend

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

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Centrale deurvergrendeling, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen,
Elektrisch

bedienbare

voorportierramen,

Lichtmetalen

velgen,

Metallic

lak,

Navigatiesysteem,

Parkeersensor,

Stuurbekrachtiging2 jaar Mobiliteitsgarantie (Pech onderweg hulp), 7" Uconnect Radio/Navi/USB/AUX, afwijk. dakkleur,
bestuurdersairbag, Bluetooth telefoonvoorb., buitensp. elektr. + verw., buitensp. in carr. kleur, c.deurv. met afst.bed., chroom
delen ext., DAB radio, elektrische ramen achter, elektrische ramen voor, ESP, extra getint glas, Fabrieksgarantie, Geen
kilometerbeperking, hoofd airbag(s) a., hoofd airbag(s) v., in delen neerkl. achterb., LED achterlichten, LED dagrijverlichting,
lederen stuurwiel, LED koplampen, Mopar connect, multifunctioneel stuur, multimedia-voorbereiding, navigatie full map,
passagiersairbag, rijstrooksensor met corr., snelheidsafh. stuurbekr., start/stop systeem, startblokkering, stoel best. hoogte verst.,
Stof, stof/kunstlederen bekl., tel. integratie premium, verkeersbord detectie, verstelbaar stuur, zij airbag(s) v.

Opmerkingen
Fiat brengt al sinds 1899 mensen samen. Ter ere van het 120-jarige bestaan introduceert Fiat de 120TH editions. De nieuwe
120TH editions zijn voorzien van een echte Apple ®-ervaring. Standaard ontvang je Apple Carplay ® met 6 maanden gratis Apple
Music ®. Met Apple
CarPlay ® heb je de beste connectie met je iPhone ®. De belangrijkste apps zijn te bedienen vanaf het touchscreen en bovendien
kan je je favoriete muziek makkelijker dan ooit beluisteren. Ga naar de MyFiat website, volg de instructies, download de gewenste
muziek en start met streamen! Tot meer dan 50 miljoen nummers zijn er beschikbaar. Speciaal voor de 120TH editions hebben wij
een unieke Fiat 120 years of songs-playlist samengesteld, alleen beschikbaar voor Apple Music ®.

Direct leverbaar! Nog geen kentekenregistratie. 0 Km gereden.
Fiat 500X Urban 1.0 120pk FireFly 120th-edition. Bianco Perla.

5 JAAR FABRIEKSGARANTIE.
Normaal rijklaar € 28.887,NU € 26.137,Uw voordeel € 2.750,-

== Een begrip in de regio ==
Als het om auto’s gaat, is Koene Auto inmiddels al ruim 50 jaar een begrip in de regio Velsen. In 1952 startte grondlegger Loek
Koene aan de Hagelingerweg in Santpoort een klein garagebedrijf, dat inmiddels is uitgegroeid tot een modern Fiat-dealerbedrijf.
Na een periode gevestigd te zijn geweest in IJmuiden, betrok Koene Auto in 1998 het huidige dealerpand aan de Broekerdreef in
Velserbroek. Wij staan voor u klaar, voor een proefrit in een nieuwe Fiat tot onderhoud.
Uiteraard bent u van harte welkom in ons bedrijf. Kom eens langs in onze vestiging in Velserbroek of vraag direct online een
offerte aan voor de Fiat naar keuze.

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

