Automobielbedrijf Van Putten
Oosterhoutseweg 95, 4816 KC Breda

Honda Civic
2.0 i-VTEC 320pk Type R GT | NAVI | CLIMATE | CAMERA

Specificaties

Op deze auto krijgt u 6 maanden BOVAG Garantie op

Prijs:

€ 41.950,-

BTW/marge:

BTW

Bouwjaar:

08-2019

Kilometerstand:

17.531 km

Kenteken:

K928PT

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1351 kg

Motor:

1996 cc, 235 kW

Kleur:

Rood

Lak soort:

basis/uni

Bekleding:

stof

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, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Radio CD speler, Sportstoelen,
Stuurbekrachtiging2x USB ingang, 1x HDMI ingang, 11 luidsprekers, 12 volt stopcontact vooraan, 12V-aansluiting in centrale
console, Achterbank met vaste hoofdsteunen neerklapbaar (60/40) in één beweging, Achteruitrijcamera, Adaptief
schokdempsysteem (voor en achter), Afdekscherm bagageruimte, Afstandsbediening zijruiten, Aluminium versnelingpookknop,
Antidiefstalsysteem, Audiobediening aan het stuur, Automatische dubbele zone airco, Automatische regeling lichtsterkte
koplampen

(Highbeam

Support

System),

Bandenspanningswaarschuwingssysteem

Auto
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start-stop,
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x
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4,

Bandenreparatiekit,

verstelbaar,

Bluetooth®

handsfree-systeem, Botsing- en letselbeperkend remsysteem (Collision Mitigation Braking System), Centrale console met
armsteun en opbergvak, Centrale driedubbele uitlaat met afwerking, Deurhandgrepen in koetswerkkleur, Dode hoek
waarschuwingssysteem incl. uitparkeermonitor, Draadloze telefoonlader, Driver Information Interface met kleurenscherm, EBD
(Elektronische remdruk verdeling), Elektrisch bediende zijruiten achteraan met neer- en opwaartsautomaat, Elektrisch bediende
zijruiten vooraan met neer- en opwaartsautomaat, Elektrische handrem met Automatic Brake Hold, Elektrische ruiten (voor- en
achteraan), Elektrische stuurhulp met variabele ratio, Embleem Type R (voor- en achteraan), Follow me home koplampen,
Frontale botsingwaarschuwingssysteem (FCW), Gordijnairbags, voor en achter, Grille in zwart, Haaienvin antenne, Herkenning
verkeersborden (TSR), Hill Start Assist, Honda Connect Navigatie, Hooggeplaatst LED stoplicht, i-SRS airbag bestuurder
(tweetrapsontplooiing), Inklapbare buitenspiegels met afstandsbediening, Intelligente snelheidsbegrenzer (ISA), ISOFIX
bevestigingssysteem, Kantel- en telescopisch stuurwiel, Kofferbakverlichting, Koplampsproeiers, LED dagrijlichten, LED
koplampen, LED mistlichten vooraan, Leeslampjes (vooraan), Lichtmetalen pedalen, Lichtsensor (automatisch in- en
uitschakelen van de koplampen), Privacy Glass, Regensensor, Remassistentie, Rijstrookassistent (LDW), Rijwegassistentie
(Road Departure Mitigation), Rode interieur- en luchtuitlaatdecoratie, Rode verlichting dashboard, Ruitenwisser achter,
Schakelindicator, Selecteerbare rijmodus (Comfort/Sport/R+), Selectieve deurvergrendeling, Sfeerverlichting, Smart Entry &

Start, Sportstuurwiel in Type R leder, SRS airbag passagier met aan/uit schakelaar, Type R-achtervleugel, Veiligheidsgordels
achteraan met oprolmechanisme met noodvergrendeling, Veiligheidsgordels vooraan met oprolmechanisme met dubbele fase
noodvergrendeling, Verlichte make-up spiegels met zonneklep, Verlicht handschoenenkastje, Verlichting bij het uitstappen (voor
en achter), VSA (Voertuig Stabiliteits Assistentie) met tractie controle, Waarschuwingssyteem verlaten rijbaan (LDW),
Zelfdimmende achteruitkijkspiegel, Zijdelingse airbags (vooraan), Zwarte hemelbekleding

Opmerkingen

De Honda Civic is gebouwd met hoogwaardige techniek en maakt het rijden van lange ritten, maar ook korte stukjes, tot een
feestje. De aandrijving van deze Honda wordt verzorgd door een viercilinder benzinemotor en een handgeschakelde
zesversnellingsbak. Bij de zeer complete uitrusting van deze auto behoren ook adaptief onderstel, aluminium pedalen, donker
getint glas achter, zwarte hemelbekleding, snelheidsbegrenzer, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare
buitenspiegels en led-dagrijverlichting.
Altijd een deskundige gids aan boord, dankzij het in dashboard opgenomen navigatiesysteem. Via de usb-aansluiting speelt u uw
favoriete muziek rechtstreeks van een usb-stick af via de autoradio. In een auto als deze kunt u niet zonder automatische
airconditioning, zodat de temperatuur altijd goed is. Kinderfietsje niet gezien bij het inparkeren? Dat gebeurt u nooit meer. Daar
zorgt de achteruitrijcamera wel voor! De regensensor regelt zelf de optimale snelheid van de ruitenwissers zodat u dat niet zelf
hoeft te doen. Als u de adaptive cruise control inschakelt, regelt de auto zelf de snelheid en de afstand tot de auto voor u.
De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Honda Civic samen. De actuele snelheidslimiet, een inhaalverbod en andere
verkeersborden. De verkeersborddetectie ondersteunt u tijdens elke rit. In een noodsituatie waarschuwt forward collision warning
bij een dreigende aanrijding met een voorligger. De hill hold control schakelt zichzelf automatisch in en uit op een helling. Zo rijdt u
zelfs op de steilste wegen soepel weg.
Heeft u serieus interesse in deze auto? Bel of mail ons dan voor een afspraak.
Voor onze occasions die nog onder de fabrieksgarantie vallen hebben wij een speciaal afleverpakket.
In dit afleverpakket worden de volgende punten behandeld:
-Onderhoudsbeurt volgens schema.
-Auto word schoongemaakt en in de was gezet.
-Mobiliteitsgarantie.
Kosten van dit afleverpakket 495,- euro.
Daarnaast hebben wij nog een afleverpakket met extra garantie namelijk:
- Alles van pakket 1
- 24 maanden verlengde garantie bovenop de fabrieksgarantie, tot wel 5 jaar garantie in totaal.
Kosten van het tweede afleverpakket 695,- euro.

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

