De Snelheid
Bouwerij 71B, 1185 XW Amstelveen

Fiat 500
1.2 Lounge Panorama dak, apple car play , Climaat Control

Specificaties

Garantie

Prijs:

€ 10.990,-

BTW/marge:

marge

Bouwjaar:

04-2019

Kilometerstand:

28.893 km

Kenteken:

L045GH

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

935 kg

Motor:

1242 cc, 51 kW

Kleur:

Rood

Lak soort:

basis/uni

Bekleding:

stof

Op deze auto krijgt u Garantie.
Neem voor de garantievoorwaarden contact met ons op.

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen,
Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Radio CD speler, StuurbekrachtigingAchterbank in
delen neerklapbaar, Achteropkomend verkeer waarschuwing, Airbag(s) hoofd achter, Airbag(s) hoofd voor, Airbag(s) knie,
Airbag(s) side voor, Airbag passagier, Alarm klasse 1(startblokkering), Apple carplay, Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth,
Aux aansluiting, Bandenspanningscontrolesysteem, Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, Bluetooth telefoonvoorbereiding,
Brake Assist System, Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, Buitenspiegels in carrosseriekleur, Chroom delen
exterieur, DAB ontvanger, Dimlichten automatisch, Elektrische ramen voor, Elektronische remkrachtverdeling, Elektronisch
Stabiliteits Programma, Hoofdsteunen achter, LED dagrijverlichting, Lederen stuurwiel, Multimedia-voorbereiding, Panoramadak,
Radio, Start/stop systeem, Stof/kunstlederen bekleding, Stuur verstelbaar, Stuurwiel multifunctioneel, Voorstoelen verwarmd

Opmerkingen
Internet meeneemprijs incl. 3 maanden garantie.

De Fiat 500 is niet gemaakt om mee te rijden. Nee, een automobiel zoals deze heb je om van te genieten. Van zijn stijlvolle
vormgeving, zijn verzorgde interieur, zijn krachtige motor en zijn uitgebalanceerde onderstel. Ongelimiteerd genieten, kilometer na
kilometer. Zijn pittige prestaties dankt deze auto aan zijn compacte en zuinige motor. Deze auto is ook voorzien van
stoelverwarming. Het glazen panorama dak biedt u een breed zicht op de omgeving. Ook 16 inch lichtmetalen velgen, elektrisch

bedienbare ramen voor, buitenspiegels in carrosseriekleur, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank zijn aan
boord.
Met de dab-ontvanger luistert u naar glasheldere digitale radio. Ogen op de weg, handen aan het stuur. De audiobediening op het
stuur zorgt dat u probleemloos schakelt tussen zenders. Het full map navigatiesysteem is uw vertrouwde gids, waarheen de reis
ook gaat. In de zomer zit u ontspannen achter het stuur dankzij de ingebouwde airconditioning. Geen parkeervak is te klein dankzij
de assistentie van de parkeersensoren. U bedient de cruise control eenvoudig zonder uw handen van het stuur te halen.
Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Mocht zich een gevaarlijke situatie voordoen,
dan geeft de Brake Assist extra remkracht en verkort de remweg. Rijcomfort en zuinig rijden zijn mede afhankelijk van de juiste
bandenspanning. Het bandenspanningscontrolesysteem houdt die permanent in de gaten.
Om deze Fiat echt te ervaren, moet u beslist een proefrit maken. Mail ons nu of bel ons, dan maken we snel een afspraak.
= 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: De Snelheid, Bouwerij 71B, 1185 XW Amstelveen

E-mail: basvanderklis@desnelheid.nl

