Auto Kraaiven
Kraaivenstraat 30-B, 5048 AB Tilburg

Honda HR-V
1.5 i-VTEC 130pk CVT Executive | LED | NAVI

Specificaties

Fabrieksgarantie

Prijs:

€ 29.950,-

BTW/marge:

marge

Bouwjaar:

2020

Kilometerstand:

10.486 km

Kenteken:

#09387

Carrosserie:

Terreinwagen

Brandstof:

benzine

Transmissie:

Continu variabel

Gewicht:

1222 kg

Motor:

1498 cc, 96 kW

Kleur:

Zwart

Lak soort:

metallic

Bekleding:

half leder/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, Cruise Control, Elektrisch bedienbare buitenspiegels,
Elektrisch bedienbare ramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Radio CD speler,
Stoelverwarming voor, Stuurbekrachtiging2x USB ingang, 1x HDMI ingang, 6 luidsprekers, 12 volt stopcontact (bagageruimte),
12 volt stopcontact (voor), 12 volt stopcontact in centrale console, Achteruitrijcamera, Actief stadremsysteem, Afdekscherm voor
de bagageruimte (hard), Anti-lock Braking System (ABS), Anti-whiplash hoofdsteunen op voorstoelen, Antidiefstalsysteem,
Armsteun achter met bekerhouder, Audiobediening aan het stuur, Automatische dubbele zone airco, Automatische uitschakeling
verlichting (Coming home-leaving home functie), Auto start-stop, Bandenreparatiekit, Bandenspanningswaarschuwingssysteem
(DWS), Bestuurdersstoel handmatig in de hoogte verstelbaar, Bluetooth® handsfree-systeem, Bodemvak, Buitenspiegels
passagierszijde, automatische kanteling bij achteruitrijden, Chrome deurhandgrepen interieur, Dakrails, Dakspoiler in
carrosseriekleur, Deurhandgrepen in Premium Satin Finish, ECON Modus, Elektrische handrem, Elektrische ruiten (voor en
achter), Elektrische stuurhulp met variabele ratio, Elektronische remkrachtverdeling EBD, Emergency Stop Signal (ESS), Forward
Collision Warning, Gordelspanners voor (ELR), Gordijnairbags (voor en achter), Haaienvin antenne, High Beam Support System,
Hill Start Assist, Honda CONNECT met Garmin navigatie en CD-speler, Hooggeplaatst LED stoplicht, i-SRS airbag bestuurder
(tweetrapsontplooiing), Instapverlichting, Intelligente snelheidsbegrenzer (ISA), ISOFIX-bevestigingssysteem, Kantel- en
telescopisch stuurwiel, Kleine lamp (center), Kofferbakverlichting, Lane Departure Warning, Lectuurtassen, bestuurders- en
passagiersstoel, LED-koplampen, LED dagrijlichten, Lederen knop versnellingspook, Lederen stuurwiel, LED koplampen,
Leeslampjes (voor en achter), Lichtsensor (automatisch in- en uitschakelen van de koplampen), Magic seats, Make-up spiegel
(voor) met afdekking / verlicht, Mistlichten vooraan, Multi Info Display (MID), Panoramisch kantel/schuifdak, elektrisch bediend,
Passagiersstoel handmatig in de hoogte verstelbaar, Privacy glass - achter, Ramen elektrisch sluiten met behulp van
afstandsbediening, Regensensor (automatisch in- en uitschakelen van de ruitenwissers), Remassistentie (BA), Ruitenwisser
achter, Schakelpeddels aan het stuur, Smart Entry & Start, SRS airbag passagier met aan-uit schakelaar, Stabiliteitssysteem
(VSA), Stoelbekleding in stof-/lederuitvoering, Verkeersbordenherkenning, Zelfdimmende achteruitkijkspiegel, Zijdelingse airbags

(voor)

Opmerkingen
= Bedrijfsinformatie =
Welkom bij Auto KraaiVen Tilburg, uw officiële Honda dealer en reparateur voor de regio Noord-Brabant. Door onze strenge
selectie norm bieden wij een uitgebreid aanbod van dealeroccasions, waarbij kwaliteit en klanttevredenheid voorop staan. Wij
hebben altijd de auto die bij u past. De vermelde verkoopprijs is rijklaar inclusief leges kenteken, APK, kwaliteitscontrole en 6
maanden Bovag garantie. Wij maken graag een taxatie van uw inruilauto. Dit kan ook online via www.autokraaiven.nl. Wij bieden u
ook diverse mogelijkheden op het gebied van verzekering en financiering. Voor vragen of voor het maken van een afspraak kunt u
contact opnemen met onze vestiging in Tilburg op telefoonnummer: 013 – 521 59 59 of stuur uw vraag per mail naar:
verkoop@autokraaiven.nl.

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

Tel: 013 5215959, Fax: 013 5286310

Voor meer informatie en een proefrit: Auto Kraaiven, Kraaivenstraat 30-B, 5048 AB Tilburg

E-mail: verkoop@autokraaiven.nl

