De Snelheid
Bouwerij 71B, 1185 XW Amstelveen

Hyundai ix20
1.6i i-Vision Automaat,

Specificaties

Garantie

Prijs:

€ 9.990,-

BTW/marge:

marge

Bouwjaar:

11-2011

Kilometerstand:

51.987 km

Kenteken:

KJ530D

Carrosserie:

MPV/Ruimte auto

Brandstof:

benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1169 kg

Motor:

1591 cc, 93 kW

Kleur:

Bruin

Lak soort:

metallic

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, Automatic climate control, Boordcomputer, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare
voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Mistlampen voor, Radio CD spelerAirbag(s) hoofd achter, Airbag(s) hoofd
voor,

Airbag(s)

side

voor,

Airbag

passagier,

Alarm

klasse

1(startblokkering),

Armsteun

achter,

Armsteun

voor,

buitensp.elektr.verstel -verwarmb.+inklapbaar, Buitenspiegels in carrosseriekleur, Bumpers in carrosseriekleur, Dimlichten
automatisch, Elektrische ramen achter, Elektrische ramen voor, Elektronisch Stabiliteits Programma, Extra getint glas,
Multimedia-voorbereiding, Radio-cd/mp3 speler

Opmerkingen
Algemene informatie
Technische informatie
Milieu en verbruik
Staat
Financiële informatie
Internet meeneemprijs incl.3 maanden garantie.

Behalve een markant design biedt de Hyundai ix20 ook uitstekende rijkwaliteiten en zeer veel ruimte. Deze ix20 is uit 2011 en
heeft 51987 kilometer gelopen. Deze goed onderhouden auto is van de eerste eigenaar. In deze auto vindt u een benzinemotor en
een automatische transmissie. Ook 16 inch lichtmetalen velgen, extra getint glas, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen achter
en elektrisch bediende, verwarmde en inklapbare buitenspiegels zijn aan boord.
Nooit meer te warm of te koud. De electronic climate control zorgt altijd voor de temperatuur die u kiest. Deze auto is voorzien van
boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
U bent van harte welkom om deze auto te komen bekijken, neemt u snel contact met ons op?
= 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

