Automobielbedrijf Van Putten
Oosterhoutseweg 95, 4816 KC Breda

Honda Civic
1.0 i-VTEC 129pk Elegance | NAVI | CAMERA | PARKEERSENSOREN

Specificaties

Fabrieksgarantie

Prijs:

€ 20.950,-

BTW/marge:

marge

Bouwjaar:

2018

Kilometerstand:

30.183 km

Kenteken:

#90688

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1246 kg

Motor:

988 cc, 95 kW

Kleur:

Wit

Lak soort:

basis/uni

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, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling
met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch bedienbare buitenspiegels, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem,
Parkeersensor, Radio CD speler, Stuurbekrachtiging2x USB-ingang, HDMI ingang, 8 luidsprekers, 12V-aansluiting in centrale
console, 12V-aansluiting vooraan, Achteruitrijcamera, Actief stadremsysteem, Afdekscherm bagageruimte, Afstandsbediening
zijruiten, Anti-Whiplash hoofsteunen op voorstoelen, Antidiefstalsysteem, Armsteun achteraan met bekerhouder, Audiobediening
in stuur geïntegreerd, Automatische dubbele zone airco, Automatische regeling lichtsterkte koplampen (Highbeam Support
System), Auto Start & Stop systeem, Bagagehaak in koffer x 4, Bandenreparatiekit, Bestuurderszetel manueel in de hoogte
verstelbaar, Blauwe verlichting voetruimte vooraan, Bluetooth hands free telefoonsysteem, Buitenspiegels in koetswerkkleur incl.
LED knipperlicht, Centrale console met armsteun en opbergvak, Dagrijverlichting met LED-technologie, Deurhandgrepen in
koetswerkkleur, Digital Audio Broadcast (DAB), Driver Information Interface met kleurenscherm, EBD (Elektronische remdruk
verdeling), ECON Modus, Elektrisch bediende zijruiten achteraan met neer- en opwaartsautomaat, Elektrisch bediende zijruiten
vooraan met neer- en opwaartsautomaat, Elektrische handrem, Elektrische ruiten voor & achter, Elektrische stuurbekrachtiging
(EPS), Elektrische stuurhulp met variabele ratio, Emergency Stop Signal (ESS), Follow me home koplampen, Frontale
botsingwaarschuwingssysteem (FCW), Gordijnairbags, voor en achter, Haaienvin antenne, Halogeen koplampen, Herkenning
verkeersborden

(TSR),

Hill

Start

Assist,

Honda

Connect,

Honda

Connect

Navigatie,

i-SRS

airbag

bestuurder

(tweetrapsontplooiing), Inklapbare buitenspiegels met afstandsbediening, Intelligente snelheidsbegrenzer (ISA), ISOFIX
bevestigingssysteem, Kantel- en telescopisch stuurwiel, Kofferverlichting, Koplampsproeiers, Lane Keeping Assist System
(LKAS), Lederen stuurwiel, LED hooggeplaatst stoplicht, Leeslampjes (vooraan), Lichtmetalen pedalen, Lichtsensor (automatisch
in- en uitschakelen van de koplampen), Mistlichten vooraan, opbergvak in rugleuning bestuurderszetel, opbergvak in rugleuning
passagierszetel, Pneumatische verstelbare lendensteun bestuurderszetel, Pookknop met leder bekleed, Privacy Glass, Raamlijst
in chroom, Radiatorgrille vooraan in zwart, Regensensor, 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
voor- en achteraan met oprolmechanisme met dubbele fase noodvergrendeling (ELR), Verlichte make-up spiegel met zonneklep,
Verlicht handschoenenkastje, Verlichting bij het uitstappen, VSA (Vehicle Stability Assist), voertuigstabiliseringsprogramma,
Waarschuwingssysteem bandendrukverlies (DWS), Zetels achteraan neerklapbaar (60/40) in één beweging, Zetelverwarming
(vooraan), Zijdelingse airbags (vooraan)

Opmerkingen

Voor onze occasions die nog onder de fabrieksgarantie vallen hebben wij een speciaal afleverpakket.
In dit afleverpakket worden de volgende punten behandeld:
-Onderhoudsbeurt volgens schema.
-Auto word schoongemaakt en in de was gezet.
-Mobiliteitsgarantie.
Kosten van dit afleverpakket 495,- euro.
Daarnaast hebben wij nog een afleverpakket met extra garantie namelijk:
- Alles van pakket 1
- 24 maanden verlengde garantie bovenop de fabrieksgarantie, tot wel 5 jaar garantie in totaal.
Kosten van het tweede afleverpakket 695,- euro.

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.
Standaard 6 maanden garantie + nieuwe APK

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

Tel: 076 5713229, Fax: 076 5714887

Voor meer informatie en een proefrit: Automobielbedrijf Van Putten, Oosterhoutseweg 95, 4816 KC Breda

E-mail: info@garagevanputten.nl

