Automobielbedrijf Van Putten
Oosterhoutseweg 95, 4816 KC Breda

Toyota Corolla
1.8 Hybrid 122pk CVT Active | CAMERA | NAVI

Specificaties

Fabrieksgarantie

Prijs:

€ 20.950,-

BTW/marge:

BTW

Bouwjaar:

2019

Kilometerstand:

29.360 km

Kenteken:

#98876

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

hybride

Transmissie:

Continu variabel

Gewicht:

1315 kg

Motor:

1800 cc, 72 kW

Kleur:

Bruin

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, Automatic climate control, Centrale deurvergrendeling, Cruise Control,
Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem,
Radio CD speler, Stuurbekrachtiging6 speakers, Achterbank 60:40 neerklapbaar, Achterruitverwarming, Airbag, knie
(bestuurder), Airbags, curtain, voor en achter (2x), Airbags, side, vóór, Airbags vóór, aan bestuurders- en passagierszijde, Airbag
switch-off (vóór en side airbag passagierszijde), Automatic High Beam (AHB), Aux met USB aansluiting voor,
bandenreparatieset, Bandenspanning waarschuwingssysteem met resetknop, Bekerhouders (2 voor en 2 achter), Bekleding stof
met reliëf, Binnenverlichting bagageruimte, Bluetooth® handsfree systeem, Bluetooth® music streaming, Buitenspiegels
elektrisch

verstelbaar

Buitentemperatuurmeter,

en

verwarmbaar

Bumpers,

in

met
kleur

geïntegreerde
carrosserie,

richtingaanwijzers,
Centrale

Buitenspiegels

binnenverlichting,

in

Centrale

kleur

carrosserie,

vergrendeling

met

afstandsbediening, Comfortschakeling knipperlichten, Connected services (18DCM), Dagrijverlichting LED, Dakantenne
haaienvin, Dashboardkastje afsluitbaar, Deurgrepen, in kleur carrosserie, Dubbele laadvloer bagageruimte, E-call systeem,
Elektrische handrem met hold en autorelease functie, Elektronische remkrachtverdeling (EBD), Follow me home verlichting,
Gordels, 3-punts, alle zitplaatsen, Gordels vóór met gordelspanners en spankrachtbegrenzers, Handgrepen boven deuren (4x),
Hoofdsteunen, verstelbaar (2 vóór en 3 achter), In hoogte verstelbare koplampen, handmatig, Instapverlichting aan bestuurdersen passagierszijde, Intelligent Adaptive Cruise control, Intelligent Full Range Adaptive Cruise control met speed limiter, Isofix
kinderstoelbevestiging achter, Kledinghaak, achter, Kledinghaakjes 2x, Lane Departure Alert (LDA), Lane keep assist, Lane
Trace Assist en vermoeidheidsherkenning, LED achterlichten, LED parabola koplampen, Leeslampjes, 2 voor, Lichtsensor,
Lichtsensor (automatische verlichting), Middenarmsteun achter, Middenarmsteun vóór, in lengte richting verstelbaar, Navigatie,
Noodstop verlichting, Opbergkastje passagierszijde met lampje, Opbergvak, middenconsole, Opbergzak in rugleuning stoel
passagier, Parelmoer lak, Parkeerhulpcamera achter met breedbeeld functie en instelbare dynamische hulplijnen,
Passagiersairbag uitschakelbaar, Pollenfilter, Pre-Collision system met fietsers en voetgangers detectie, Radio, Ramen achter,
elektrisch bedienbaar (one-touch), Ramen vóór, elektrisch bedienbaar, Rijmodi: ECO, Normal, Sport en EV, Road Sign Assist

(RSA), Ruitenwisser achter, Ruitenwisser achter met interval, Ruitenwisser vóór met variabele interval, Snelheidsbegrenzer,
Startblokkering, Startknop, Stoel bestuurder- én passagier in hoogte verstelbaar, Stoelen vóór met antiwhiplashsysteem (WIL),
Stuurwiel in hoogte en lengte verstelbaar, Stuurwiel met knoppen voor o.a. audio-, telefoonbediening en voice, Toyota Touch® 2
multimediasysteem met 7 inch touchscreen, Verlichting in bagageruimte, Versnellingspookknop en stuurwiel leder bekleed, VSC,
TRC en HAC, Waarschuwing vergeten gordels, Waarschuwing vergeten verlichting, Zonnebrilhouder, Zonnekleppen met
spiegels en verlichting

Opmerkingen
Algemene informatie
Technische informatie
Verbruik
Financiële informatie
Garantie
Afleverpakketten
Standaard 6 maanden garantie + nieuwe APK
= Bedrijfsinformatie =
Van Putten Occasions zijn All-in geprijsd, onze auto's worden dus altijd geleverd met een nieuwe APK, 14 dagen omruil garantie
en 6 maanden BOVAG garantie.
Wilt u nog meer zekerheid? Dan kunt u kiezen voor ons Premium Van Putten Occasion afleverpakket!
Het afleverpakket bestaat uit:
- 12 maanden, tot een max van 20.000 km, volledige BOVAG garantie
- Onderhoudsbeurt volgens schema
- 100+ punten check
- Reconditionering
- Halve tank brandstof
- 20.000 km of 12 maanden onderhoudsvrij rijden
- Recht op gratis vervangend vervoer tijdens een garantie reparatie als dit niet binnen 24 uur te verhelpen is.

Een langere garantietermijn dan 12 maanden inclusief mobiliteitsgarantie is mogelijk, vraag naar de voorwaarden!

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.”
Ook voor onderhoud aan uw Camper kunt u gaan naar www.garagevanputten.nl

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

