Auto Kraaiven
Kraaivenstraat 30-B, 5048 AB Tilburg

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

Specificaties

Op deze auto krijgt u 6 maanden BOVAG Garantie op

Prijs:

€ 18.890,-

BTW/marge:

marge

Bouwjaar:

08-2016

Kilometerstand:

45.806 km

Kenteken:

J895PS

Carrosserie:

Terreinwagen

Brandstof:

benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1212 kg

Motor:

1498 cc, 96 kW

Kleur:

Blauw

Lak soort:

metallic

Bekleding:

half leder/stof

onder meer verborgen gebreken. 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, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem, Parkeersensor,
Stuurbekrachtiging2x USB ingang, 1x HDMI ingang, 12 Volt-aansluiting in bagageruimte, 12V-aansluiting in centrale console,
12V-aansluiting vooraan, Achteruitrijcamera, Actief stadremsysteem, Actieve hoofdsteunen voor, Adaptieve elektrische
stuurbekrachtiging (EPS), Afdekscherm voor de bagageruimte (hard), Afstandbediening zijruiten, Antidiefstalsysteem, Armsteun
achteraan, Audiobediening in stuur geïntegreerd, Automatische regeling lichtsterkte koplampen (Highbeam Support System),
Auto Start & Stop systeem, Bandenreparatiekit, Bestuurdersstoel, in hoogte verstelbaar, manueel, Bluetooth hands free
telefoonsysteem, Bodemvak, Dagrijverlichting met LED-technologie, Dakrails (zilverkleurig), Dakspoiler in koetswerkkleur,
Deurhandgrepen in Premium Satin Finish, ECON Modus, Elektrisch bedienbare portierruiten achter, met auto op-/-neerfunctie,
Elektrisch bedienbare portierruiten voor, met auto op-/-neerfunctie, Elektrische handrem, Elektrische stuurbekrachtiging (EPS),
Emergency Stop Signal (ESS), Follow me home koplampen, Frontale botsingwaarschuwingssysteem (FCW), Gordijnairbags,
voor en achter, Haaienvindesign dakantenne, Herkenning verkeersborden (TSR), Hill Start Assist, Honda Connect Navigatie,
i-SRS airbag bestuurder (tweetrapsontplooiing), In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel, Inklapbare buitenspiegels met
afstandsbediening,

Intelligente

snelheidsbegrenzer

(ISA),

ISOFIX

(kinderstoel-bevestigingen),

Kleine

lamp

(center),

Kofferverlichting, Lederen schakelpookknop, Lederen stuurwiel, LED hooggeplaatst stoplicht, LED koplampen, Leeslampje
voorin, Lichtsensor (automatisch in- en uitschakelen van de koplampen), Luidsprekers 6 stuks, Magic seats, Mistlichten vooraan,
Multi-informatie display, Normale lak, opbergvak in rugleuning bestuurderszetel, opbergvak in rugleuning passagierszetel,
Panoramisch dak, Parkeerfunctie buitenspiegel rechts, Passagiersstoel voorin, manueel in hoogte verstelbaar, Privacy Glass
vensters achteraan, Regensensor (automatisch inschakelende en regelbare ruitenwissers), Remassistent, Rijstrookassistent
(LDW), Ruitenwisser achter, Schakelindicator, Smart Entry & Start (automatische ontgrendeling deuren met behulp van sensoren
in deurgrepen, starten met startknop), SRS airbag passagier met aan-uit schakelaar, Stoelbekleding combinatie stof-leder,
Veiligheidsgordels voor- en achteraan met oprolmechanisme met dubbele fase noodvergrendeling (ELR), Verlichte make-up

spiegel met zonneklep, Verlichting bij uitstappen voor en achter, Verwarmbare voorstoelen, VSA (Vehicle Stability Assist),
stabiliteitssysteem met tractie-controle, Waarschuwingssysteem bandendrukverlies (DWS), Zelfdimmende achteruitkijkspiegel,
Zijdelingse airbags (vooraan)

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

