SAAB De Snelheid
Kuiperij 13, 1185 XS Amstelveen

Mitsubishi Space Star
1.0 Bright Automaat

Specificaties

Prijs:

€ 10.950,-

BTW/marge:

marge

Bouwjaar:

04-2016

Kilometerstand:

37.938 km

Kenteken:

JK449N

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

840 kg

Motor:

999 cc, 52 kW

Kleur:

Grijs

Lak soort:

metallic

Bekleding:

stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Automatic climate control, Boordcomputer, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare
voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Radio CD spelerAchterbank in delen neerklapbaar, Achterspoiler, Airbag(s)
hoofd achter, Airbag(s) hoofd voor, Airbag(s) side voor, Airbag passagier, Alarm klasse 1(startblokkering), Anti doorSlip Regeling,
Bandenspanningscontrolesysteem, Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, Brake Assist System, Buitenspiegels elektrisch
verstelbaar, Buitenspiegels in carrosseriekleur, Dimlichten automatisch, Elektrische ramen voor en achter, Elektronische
remkrachtverdeling, Elektronisch Stabiliteits Programma, Extra getint glas, Hill hold functie, Lederen stuurwiel en
versnellingspook, Multimedia-voorbereiding, Passagiersstoel in hoogte verstelbaar, Radio-cd/mp3 speler, Regensensor,
Start/stop systeem, Stuur verstelbaar

Opmerkingen
Algemene informatie
Technische informatie
Milieu en verbruik
Staat
Financiële informatie

Garantie
Het is een auto die er nog jaren tegenaan kan, deze Mitsubishi Space Star die 37938 kilometer op de teller heeft staan. Met deze
Mitsubishi is een pittige rijstijl mogelijk, terwijl de motor toch spaarzaam met brandstof omgaat. Tot de voorzieningen van deze
auto behoren 14 inch lichtmetalen velgen, extra getint glas, metallic lak, elektrisch bediende ramen, elektrisch verstelbare
buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.

In de Mitsubishi Space Star heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. De Brake Assist geeft een maximale boost aan
het remsysteem in een noodsituatie. Zo verkort u de remweg en verkleint u de kans op ongelukken. Hill hold control houdt de
handrem vast op een helling. Wegrijden was nog nooit zo gemakkelijk. Het bandenspanningscontrolesysteem helpt om brandstof
te besparen en om de kans op een klapband te verminderen.
Met het bijgeleverde tellerrapport van Nationale Autopas weet u dat de kilometerstand van deze auto zuiver is. Bel nu voor een
afspraak en overtuig uzelf.
= Bedrijfsinformatie =
Onze prijzen zijn "rijklaar " met garantie ( boven de € 4500) ,Inclusief afleverinspectie en een geldige APK.
Meerprijs uitgebreid afleverpakket € 695,Voor Financiering of Personal Lease tarieven zie www.desnelheid.nl
Autobedrijf De Snelheid sinds 1957 SAAB dealer.
Elke dag bereikbaar van 08.00 tot 22.00 en op zondag van 10.00 tot 19.00 op
het volgende telefoonnummer 06-55833151.

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

Tel: 020 3450081, Fax: 020 3456001

Voor meer informatie en een proefrit: SAAB De Snelheid, Kuiperij 13, 1185 XS Amstelveen

E-mail: basvanderklis@desnelheid.nl

