Koene Auto
Broekerdreef 120, 1991 AZ Velserbroek

Fiat Tipo
Stationwagon 1.4 Turbo 16v S-Design NAVI XENON APPLE 18"

Specificaties

Fabrieksgarantie

Prijs:

€ 27.990,-

BTW/marge:

BTW

Bouwjaar:

07-2019

Kilometerstand:

5 km

Kenteken:

ZT131K

Carrosserie:

Stationwagen

Brandstof:

benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1180 kg

Motor:

1368 cc, 88 kW

Kleur:

Nero Cinema (Zwart)

Lak soort:

metallic

Bekleding:

onbekend

Op deze auto krijgt u Fabrieksgarantie.
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, Radio CD speler,
Stuurbekrachtiging, Xenon verlichting2 jaar Mobiliteitsgarantie (Pech onderweg hulp), aanhanger assistent, achteruitrijcamera,
AEB, armsteun achter, armsteun voor, automatische airco, BAS, bestuurdersairbag, binnensp. aut. dimmend, Bluetooth
telefoonvoorb., buitensp. elektr. verst., buitenspiegels verwarmb., bumpers in carr. kleur, c.deurv. met afst.bed., DAB radio,
dakrails, dimlichten aut., EBD, elektrische ramen achter, elektrische ramen voor, ESP, extra getint glas, Geen
kilometerbeperking, Half leder / stof, hill hold functie, hoofd airbag(s) a., hoofd airbag(s) v., in delen neerkl. achterb.,
koplampreiniging, led. stuurw+versn. pook, LED dagrijverlichting, lederen/stof bekleding, lendesteunen (verstelb.), mistlampen v.
adaptief, multifunctioneel stuur, multimedia-voorbereiding, navigatie full map, passagiersairbag, radio, regensensor, snelheidsafh.
stuurbekr., start/stop systeem, startblokkering, stoel best. hoogte verst., stoel pass. hoogte verst., tel. integratie premium,
verstelbaar stuur, verwarmde voorstoelen, zij airbag(s) v.

Opmerkingen
Direct leverbaar! Kentekenregistratie 30-7-2019. 0 Km gereden.
Fiat Tipo Stationwagon 1.4 Turbo 120 16v S-design Nero Cinema metallic lak.
5 JAAR FABRIEKSGARANTIE t/m 30-7-2024.

Normaal rijklaar € 31.990,NU € 27.990,Uw voordeel € 4.000,Standaarduitrusting Tipo S-Design:
Airconditioning automatisch geregeld, Bandenreparatiekit Fix&Go, Bestuurdersstoel met lendesteunverstelling, Buitenspiegels
elektrisch verstel- en verwarmbaar, Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening, Cruise control met snelheidsbegrenzer,
Lichtsensor, Mistlampen voor met corneringfunctie, Parkeersensoren achter, Ramen voor en achter elektrisch bedienbaar,
Regensensor, Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar, Uconnect 7Naviagtiesysteem met Bleutooth/Radio/AUX/USB, Apple
carplay & Android Auto, Achterbank in ongelijke delen neerklapbaar, Middenarmsteun achter, Bestuurders- en bijrijdersstoel in
hoogte verstelbaar, Verstelbare Cargo vloer, Hoofdsteunen achter (2x), Infodisplat monochroom, 17 Lichtmetalen S-Design
velgen, Buitenspiegels in Piano Black, Mistlampomlijsting in Piano Black, Dakrails, Deurgrepen in carrosseriekleur, Ramen achter
donker

getint,

ABS,

Bestuurders-,

Passagiers-,

Zij-

en

windowairbags,

Automatisch

noodremsysteem,

Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS), ESP en Hill Holder en Trailer Sway Control (1500 kg geremd aanhangwagen gewicht).

== 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

