de Bois Amersfoort
Xenonweg 17, 3812 SZ Amersfoort

Honda Civic
1.5T Elegance Aut. | Navigatie | Camera | Stoelverwarming | 17" Lm-wielen |

Specificaties

Op deze auto krijgt u 6 maanden BOVAG Garantie op

Prijs:

€ 21.900,-

BTW/marge:

marge

Bouwjaar:

01-2018

Kilometerstand:

49.257 km

Kenteken:

J008HR

Carrosserie:

Sedan

Brandstof:

benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1278 kg

Motor:

1498 cc, 135 kW

Kleur:

Zwart

Lak soort:

metallic

Bekleding:

stof

onder meer verborgen gebreken. Neem voor de
garantievoorwaarden contact met ons op.

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Automatic climate control, Boordcomputer, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch
bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Radio CD
speler, StuurbekrachtigingAchterbank in delen neerklapbaar, Achterbank verwarmd, Achteropkomend verkeer waarschuwing,
Achteruitrijcamera, Airbag(s) hoofd achter, Airbag(s) hoofd voor, Airbag(s) side voor, Airbag passagier, Alarm klasse
1(startblokkering), Apple Carplay/Android Auto, Armsteun achter, Armsteun voor, Audio installatie, Autonomous Emergency
Braking, Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth, Bandenspanningscontrolesysteem, Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar,
bots waarschuwing systeem, Brake Assist System, Buitenspiegels elektrisch inklapbaar, Buitenspiegels elektrisch verstel- en
verwarmbaar, Chroom delen exterieur, DAB ontvanger, Dimlichten automatisch, Elektrische ramen voor en achter, Elektronische
remkrachtverdeling,
koplampreiniging,

Elektronisch
LED

Stabiliteits

dagrijverlichting,

Programma,

Lederen

Grootlichtassistent,

stuurwiel,

Lederen

Hill

hold

versnellingspook,

functie,

Hoofdsteunen

Lendesteunen

actief,

(verstelbaar),

Multimedia-voorbereiding, Navigatie, Regensensor, Rijstrooksensor met correctie, Schakelmogelijkheid aan stuurwiel, Stuur
verstelbaar, Stuurwiel multifunctioneel, Variabele stuuroverbrenging, Verkeersbord detectie, Voorstoelen verwarmd

Opmerkingen
Algemene informatie
Technische informatie
Milieu en verbruik

Financiële informatie
Garantie

Profiteer nu van slechts 1,99% rente op de financiering van deze auto! Maximale looptijd is 36 maanden, maximaal kredietbedrag
is 7.500 euro.
Het eigentijdse ontwerp en de toonaangevende techniek maken van iedere Japanse auto een kwaliteitsproduct. Dat is ook te
merken aan deze Honda Civic. Dit is een auto uit 2018, er staat 49257 kilometer op de teller. De krachtige motor geeft deze Honda
uitstekende prestaties. Ervaar de weldadige warmte van de inschakelbare stoelverwarming. Ook 17 inch lichtmetalen velgen,
actieve hoofdsteunen, metallic lak, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in
delen neerklapbare achterbank horen tot de voorzieningen op deze auto.

Geavanceerde technische systemen houden tijdens elke rit het verkeer in de gaten en reageren op potentieel gevaarlijke situaties.
De actuele snelheidslimiet, een inhaalverbod en andere verkeersborden; de verkeersborddetectie ondersteunt u tijdens elke rit.
Forward collision warning waarschuwt bij een dreigende aanrijding met een voorligger. Hill hold control houdt de handrem vast op
een helling. Wegrijden was nog nooit zo gemakkelijk.
Daarbij wordt deze auto aan u geleverd met BOVAG Garantie. Laat het ons meteen weten als u interesse heeft in deze auto, dan
kunnen we een afspraak maken om u de auto te demonstreren.
= Bedrijfsinformatie =
Bij Honda de Bois in Amersfoort vindt u altijd een ruim aanbod in nieuwe- en gebruikte Honda’s. Naast het verkopen van onze
Honda modellen zijn wij ook gespecialiseerd in andere merken en hebben wij hier altijd een ruim aanbod in! Kortom, bent u op
zoek naar een nieuwe- of gebruikte auto bent u bij Honda de Bois in Amersfoort aan het juiste adres! Inruil van elk merk is
mogelijk!

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

Tel: 033 2473030, Fax: 033 2473035

Voor meer informatie en een proefrit: de Bois Amersfoort, Xenonweg 17, 3812 SZ Amersfoort

E-mail: amersfoort@debois.nl

