De Snelheid
Bouwerij 71B, 1185 XW Amstelveen

Toyota Aygo
1.0-12V + Airconditioning,

Specificaties

Prijs:

€ 4.390,-

BTW/marge:

marge

Bouwjaar:

03-2008

Kilometerstand:

51.427 km

Kenteken:

29-ZJ-JX

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

805 kg

Motor:

998 cc, 50 kW

Kleur:

Beige

Lak soort:

metallic

Bekleding:

stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling
met afstandsbediening, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak,
Radio CD speler, StuurbekrachtigingAchterbank in delen neerklapbaar, Airbag(s) side voor, Airbag passagier, Alarm klasse
1(startblokkering), Buitenspiegels in carrosseriekleur, Elektrische ramen voor, Elektronische remkrachtverdeling, Hoofdsteunen
achter, Stuur verstelbaar

Opmerkingen
Algemene informatie
Technische informatie
Milieu en verbruik
Staat
Financiële informatie
Voorzien van 4 seizoenen banden.
Deze zeer gunstig geprijsde Toyota Aygo is zonder overdrijven echt een fantastische occasion. Voor de aandrijving van deze auto

zorgt een pittige benzinemotor in combinatie met een handgeschakelde vijfversnellingsbak. De uitmonstering van deze auto wordt
gecompleteerd door onder meer metallic lak, elektrisch bedienbare ramen voor, buitenspiegels in carrosseriekleur en in delen
neerklapbare achterbank.
Het spreekt voor zich dat u in deze auto ook airconditioning aantreft. Met verstelbaar stuur en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening is deze auto helemaal compleet.
Met het bijgeleverde tellerrapport van Nationale Autopas weet u dat de kilometerstand van deze auto zuiver is. Nieuwsgierig? Bel
of mail ons nu voor een proefrit.
= 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

