Automotive-centre van Nieuwkerk B.V. Alphen a/d Rijn
Koperweg 6, 2401 LH Alphen a/d Rijn

Honda Civic
1.0 i-VTEC 5D Elegance / Weinig KM / Garantie / Net!

Specificaties

Fabrieksgarantie

Prijs:

€ 23.900,-

BTW/marge:

marge

Bouwjaar:

07-2018

Kilometerstand:

9.619 km

Kenteken:

TD555H

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1246 kg

Motor:

988 cc, 95 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, Alarmsysteem, Automatic climate control, Centrale deurvergrendeling,
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch bedienbare buitenspiegels, Lichtmetalen velgen,
Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Radio CD speler, Stoelverwarming voor, Stuurbekrachtiging2x USB ingang, 1x
HDMI ingang, 8 luidsprekers (180W), 12 volt aansluiting in middenconsole, 12 volt stopcontact vooraan, Achteruitrijcamera,
Afdekscherm bagageruimte, Anti-whiplash hoofdsteunen op voorstoelen, Antidiefstalsysteem, Armsteun achteraan met
bekerhouder, Audiobediening aan het stuur, Automatische dubbele zone airco, Automatische regeling lichtsterkte koplampen
(Highbeam

Support

System),

Auto

start-stop,

Bagagehaak

in

koffer

x

4,

Bandenreparatiekit,

Bandenspanningswaarschuwingssysteem (DWS), Bestuurdersstoel manueel in de hoogte verstelbaar, Blauwe verlichting
dashboard, Bluetooth carkit, Bluetooth® handsfree-systeem, Buitenspiegels in carrosseriekleur incl. LED knipperlicht, Centrale
console met armsteun en opbergvak, Collision Mitigation Braking System (CMBS), Dagrijverlichting, Deurhandgrepen in
koetswerkkleur, Digital Audio Broadcast (DAB), Driver Information Interface met kleurenscherm, ECON Modus, Elektrische
handrem met Automatic Brake Hold, Elektrische ruiten (voor- en achteraan), Elektrische stuurbekrachtiging (EPS), Elektrische
stuurhulp

met

variabele

ratio,

Emergency

Stop

Signal

(ESS),

Follow

me

home

koplampen,

Frontale

botsingwaarschuwingssysteem (FCW), Geblindeerde ruiten achter, Gordijnairbags, voor en achter, Grille in zwart, Haaienvin
antenne, Herkenning verkeersborden (TSR), Hill Start Assist, Hoedenplank, Honda Connect, Hooggeplaatst LED stoplicht, i-SRS
airbag bestuurder (tweetrapsontplooiing), Inklapbare buitenspiegels met afstandsbediening, Intelligente snelheidsbegrenzer
(ISA), ISO-fix, ISOFIX bevestigingssysteem, Kantel- en telescopisch stuurwiel, Kofferbakverlichting, Koplampen halogeen,
Koplampsproeiers, Lane Keeping Assist System (LKAS), LED, LED dagrijlichten, Led dagrijverlichting, Lederen knop
versnellingspook, Lederen stuurwiel, Leeslampjes (vooraan), Lichtmetalen pedalen, Lichtsensor (automatisch in- en uitschakelen
van de koplampen), Middenarmsteun, Mistlichten vooraan, Navigatie, Opbergvak in rugleuning passagiersstoel, Pneumatische
verstelbare lendensteun bestuurdersstoel, Privacy Glass, Raamlijst in chroom, Regensensor, Regensensor (automatisch in- en
uitschakelen van de ruitenwissers), Remassistentie, Rijstrookassistent (LDW), Road Departure Mitigation, Ruitenwisser achter,

Schakelindicator, Selectieve deurvergrendeling, Sfeerverlichting, SRS airbag passagier met aan/uit schakelaar, Stoffen
bekleding, Veiligheidsgordels achteraan met oprolmechanisme met noodvergrendeling, Veiligheidsgordels vooraan met
oprolmechanisme

met

dubbele

fase

noodvergrendeling,

Verlichte

make-up

spiegels

met

zonneklep,

Verlicht

handschoenenkastje, Verlichting bij het uitstappen (voor en achter), VSA (Vehicle Stability Assist), stabiliteitssysteem met
tractie-controle, Zetels achteraan neerklapbaar (60/40) in één beweging, Zijdelingse airbags (vooraan)

Opmerkingen
De Civic staat bekend om het stuur en rijgedrag. Wanneer u in deze auto rijd voelt u zich helemaal een met de auto. Wij hebben
deze auto zelf nieuw afgeleverd en weer ingeruild. De auto heeft maar 9.619 km gelopen en is dus zo goed als nieuw. Van zowel
buiten als van binnen. De auto is uitgevoerd in de kleur Polished Metal Metallic, wat heel mooi combineert met de zwarte accenten
van de auto.
Deze Honda Civic komt uit 2018 en kostte toen € 32.150,-. Deze auto is voorzien van een benzine motor met een Turbo. De
benzinemotor heeft een maximum vermogen van 95 kW (129 PK) en heeft een cilinderinhoud van 988 cc.
De auto heeft een topsnelheid van 203 km per uur en bereikt vanuit stilstand de 100km/u in 10,9 seconden. Het verbruik van deze
auto is gemiddeld 5,10 liter per 100 km en hij weegt 1246 kg. De wegenbelasting bedraagt rond de € 139,- per kwartaal.
Komt u gerust langs om de auto te bekijken, laat het wel even van te voren weten. Dan zorgen wij dat de auto klaar staat voor een
proefrit, de koffie en thee staan al klaar!
Voor Honda's vanaf 10.000,- euro verkoopprijs!
De auto wordt u geleverd met:
?APK keuring met minimaal 11 maanden geldigheid
?€ 25,- brandstof
?Poetsbeurt
?Volledige voertuiginspectie op basis van APK normering
?Vloeistof controle (olie, koelvloeistof, ruitensproeiervloeistof)
?Volledige afleverbeurt
?12 maanden mobiliteitsgarantie/pechservice (alleen bij HQP-auto’s)
?Tot 36 maanden garantie**
Voor een auto tot €4500,- aanschafwaarde kost dit pakket €495,-, daarboven betaald u €695,-.

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

Tel: 0172 431311, Fax: 0172 430891

Voor meer informatie en een proefrit: Automotive-centre van Nieuwkerk B.V. Alphen a/d Rijn, Koperweg 6, 2401 LH Alphen E-mail:
a/d Rijnalphen@vannieuwkerk.nl

