Automobielbedrijf Van Putten
Oosterhoutseweg 95, 4816 KC Breda

Honda CR-V
2.0 Executive | AUTOMAAT | NAVI | PANORAMA DAK | LEDER

Specificaties

Op deze auto krijgt u 6 maanden BOVAG Garantie op

Prijs:

€ 23.950,-

BTW/marge:

marge

Bouwjaar:

10-2014

Kilometerstand:

66.406 km

Kenteken:

RJ939V

Carrosserie:

Terreinwagen

Brandstof:

benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1513 kg

Motor:

1997 cc, 114 kW

Kleur:

Bruin

Lak soort:

metallic

Bekleding:

leder

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

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Centrale deurvergrendeling, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare buitenspiegels, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lederen bekleding,
Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Radio CD speler, Startonderbreker,
Stuurbekrachtiging, Zij airbags voor3-punts veiligheidsgordel op alle zitplaatsen, 4 Speakers plus 2 tweeters, 12V contactpunt
dashboard / middenarmsteun voor / bagageruimte, Achterbank, in 1 beweging neerklapbaar (One Motion) / 60:40 verhouding,
Achteruitrijcamera, Actieve bochtverlichting (Active Cornering Lights), Adaptieve elektrische stuurbekrachtiging (EPS),
Afdekscherm bagageruimte, Anti-whiplash hoofdsteunen op voorstoelen, Automatisch dimmende binnenspiegel, Automatische
uitschakeling verlichting (Coming home-leaving home functie), Bekerhouders voor / achter, Bekleding leder, naar keuze zwart of
ivoor, Bescherming in zijportieren tegen aanrijding in de flanken, Bestuurdersstoel, achtvoudig elektrisch verstelbaar met
geheugenfunctie, Bestuurdersstoel, elektrische lendesteun- en zijsteunverstelling, Bevestigingsogen in bagageruimte, Bi-xenon
verlichtingssysteem met automatische koplamphoogteregeling en wasinstallatie, Brake Assist, noodstop rembekrachtiging,
Buitenspiegel (passagierszijde) met kantelfunctie tijdens achteruitrijden, Buitenspiegels elektrisch verstelbaar/verwarmbaar,
Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening en knipperlichtbevestiging, Dagrijverlichting met LED-technologie,
Dashboardkastje met verlichting, Digitale Radio (DAB), Dorpelsierlijsten voor en achter, Dual zone klimaatregeling met
pollenfilter, ECO assistent, Elektrisch bediende achterklep met anti-klem beveiliging, ESS (Emergency Stop Signal), snel
knipperen van knipperlichten bij snelle vertraging of inschakeling ABS, Frontairbag bestuurder en voorpassagier met
uitschakelbare passagiersairbag, Gevarendriehoek, Geïntegreerde dakrails, mat aluminium, Glazen panoramadak met
elektrische

verduistingsschermen,

Gordelspanner

met

spankrachtbegrenzer,

voor,

Gordijnairbags,

voor

en

achter,

Haaienvindesign dakantenne, Handsfree bellen met Bluetooth® & Bluetooth® audiostreaming, HDD Navigatie, Highbeam
Support System (HSS - dimt xenon grootlicht bij tegemoetkomend verkeer), Hill Descent Control (HDC), assistentie bij afdalen
helling, Hill Start Assist (voorkomt achteruitrijden auto op helling), Hoofdsteunen achter, aantal 3, In hoogte en diepte verstelbaar
stuurwiel, Intelligent Multi Info Display (i-MID) (informatiescherm geeft informatie over audio, brandstofverbruik en

bestuurdersondersteuning), Isofix en Top-Tether (voor een veilige bevestiging van kinderzitjes), Kaartleeslampen voor,
Koplampsproeiers, Lectuurtassen bestuurdersstoel / passagiersstoel, Lederen stuurwiel en lederen schakelpookknop, Lekke
band controlesysteem, Lifehammer, Make-up spiegel bestuurder & passagier (verlicht), Middenarmsteun achter, uitklapbaar met
bekerhouders, Middenarmsteun voorin, opklapbaar, Multifunctioneel stuurwiel, Nood reservewiel, Passagiersstoel, elektrische
lendesteunverstelling, Passagiersstoel voorin, in hoogte verstelbaar, Premium Audio Systeem (MP3) met subwoofer en upgrade
tweeters, Privacyglas (donkere tint achterste zijruiten en achterruit), Radio/CD-speler (ook MP3) met snelheidsafhankelijke
volumeregeling, Ramen elektrisch sluiten met behulp van afstandsbediening, Regensensor (automatisch inschakelende en
regelbare ruitenwissers), Smart Keyless Entry & Start (automatische ontgrendeling deuren met behulp van sensoren in
deurgrepen, starten met startknop), TSA (Trailer Stability Assist), aanhangwagenstabiliseringsprogramma, Twee sleutels met elk
een unieke geprogrammeerde instelling van de bestuurdersstoel, USB-aansluiting voor MP3 speler of i-Pod, Verlichtingssensor
(automatisch inschakelende verlichting), Verwarmbare voorstoelen, VSA (Vehicle Stability Assist), stabiliteitssysteem met
tractiecontrole, Zonnebrilhouder in dakconsole / met interieurspiegel

Opmerkingen
Algemene informatie
Transmissie
Milieu en verbruik
Financiële informatie
Garantie

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, tot een max van 10.000 km, volledige BOVAG garantie.
De zeven zekerheden van Honda Quality Plus Occasions
1. U heeft altijd 24 maanden technische garantie.
2. Altijd 24 maanden 24 uurs Honda Assistance, zonder kilometerlimiet.
3. Omruilgarantie.
4. Nieuwe APK. (standaard bij van Putten Occasions)
5. Geen periodieke onderhoudskosten de eerste 20.000 km of 12 maanden.
6. Reconditionering.
7. 100+ puntencheck inclusief NAP.
De prijs voor dit afleverpakket is 695,Eventueel is 36 maanden garantie ook mogelijk, neem contact met ons op voor 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.
Standaard 6 maanden garantie + nieuwe APK

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

