Wesselink Emst
Hoofdweg 20-22, 8166 AE EMST

Honda CR-V
2.0i Comfort - Rijklaar prijs! -Trekhaak | Roofrails | Navigatie | 24 mnd garant

Specificaties

Op deze auto krijgt u 6 maanden BOVAG Garantie op

Prijs:

€ 18.950,-

BTW/marge:

marge

Bouwjaar:

03-2014

Kilometerstand:

74.280 km

Kenteken:

6-TKG-16

Carrosserie:

Terreinwagen

Brandstof:

benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1427 kg

Motor:

1997 cc, 114 kW

Kleur:

Blauw

Lak soort:

metallic

Bekleding:

velours

onder meer verborgen gebreken. 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 ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen
velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Radio CD speler, Stuurbekrachtiging, TrekhaakAanhanger assistent, Airbag(s) hoofd
achter, Airbag(s) hoofd voor, Airbag(s) side voor, Airbag passagier, Lendesteunen (verstelbaar), Multimedia-voorbereiding,
Radio-cd/mp3 speler, Start/stop systeem, Alarm klasse 1(startblokkering), Anti doorSlip Regeling, Armsteun achter, Armsteun
voor, Bagagedek, Bandenspanningscontrolesysteem, Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, Brake Assist System,
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, Dakrails, Elektrische ramen voor en achter, Elektronische remkrachtverdeling,
Elektronisch Stabiliteits Programma, Hill hold functie, koplampreiniging, LED dagrijverlichting, Stuur verstelbaar, Stuurwiel
multifunctioneel, Voorstoelen verwarmd

Opmerkingen
Ruim uitgeruste Honda CR-V. Met 24 maanden garantie!

= Bedrijfsinformatie =
U bent van harte welkom bij onze vestigingen in Apeldoorn, Deventer en Emst. Autobedrijf Wesselink, kwaliteit gegarandeerd !
Het is ook mogelijk een virtuele aankoop te doen! Wij kunnen u digitaal begeleiden door ons showroom. Ook een adviesgesprek

en proefrit aan huis regelen we graag voor u. Informeer bij onze verkoopadviseurs!
Autobedrijf Wesselink B.V. stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en diensten en een bezoek brengt aan
één van onze sites. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn
wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde
voorbehouden. Het is onmogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten of daarvoor aansprakelijkheid te aanvaarden. Aan de
inhoud van deze site kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Deze auto is door u geselecteerd op www.honda-wesselink.nl

Tel: 0578-661439, Fax: 0578-661613

Voor meer informatie en een proefrit: Wesselink Emst, Hoofdweg 20-22, 8166 AE EMST

E-mail: emst@honda-wesselink.nl

