G. Verhagen Auto's B.V.
Driemanssteeweg 698, 3084 CB Rotterdam

Honda CR-V
2.0 16V 150pk 4WD Executive,NAVI,CAMERA

Specificaties

Op deze auto krijgt u 6 maanden BOVAG Garantie op

Prijs:

€ 12.950,-

BTW/marge:

marge

Bouwjaar:

04-2012

Kilometerstand:

167.826 km

Kenteken:

GZ233P

Carrosserie:

Terreinwagen

Brandstof:

benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1470 kg

Motor:

1997 cc, 110 kW

Kleur:

Bruin

Lak soort:

metallic

Bekleding:

leder

onder meer verborgen gebreken. 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, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch
bedienbare voorportierramen, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Mistlampen voor, Parkeersensor, Radio CD
speler, Stoelverwarming voor, Stuurbekrachtiging, Xenon verlichting"Instrumenten met ""Optitron"" doorlichttechniek",
3-puntsveiligheidsgordels achter (3x), 12 Volt-aansluiting in bagageruimte, Aansluitingmogelijkheid externe audiobronnen
AUX-IN/USB-IN, Achterbank gedeeld (60:40) verschuifbaar, Achterbankleuning in delen neerklapbaar met skiluik,
Achterbankstoelen en -zittingen in delen neerklapbaar (60:40), Afdekscherm bagageruimte, Afwerking middenconsole en
deurbekleding Brons, Aluminium sier-beschermstrip op dorpel bagageruimte, Anti-Whiplash hoofsteunen op voorstoelen,
Automatische 3-puntsveiligheidsgordels op alle zitplaatsen, Bandenspanningsensor, Bekerhouders voor / achter (2x/2x),
Bescherming in zijportieren tegen aanrijding in de flanken, Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, Bevestigingsogen in
bagageruimte, Binnenspiegel automatisch dimmend, Bovenzijde bumpers in carrosseriekleur gelakt, Brake Assist, noodstop
rembekrachtiging, Brandstofklep van binneruit ontgrendelbaar, Buitenspiegel (passagierszijde) met kantelfunctie tijdens
achteruitrijden, Buitenspiegels elektrisch verstelbaar/verwarmbaar/inklapbaar, Buitenspiegels in carrosseriekleur, Dakrailing,
geintegreerd, Dashboardkastje afsluitbaar / velicht, DSP Honda-4WD-vierwielaandrijving (Dual-Pomp-Systeem), Dubbele
laadvloer, uitneembaar, Elektronische startblokkering met variabele code, Flessenhouder in alle portieren, Gevarendriehoek,
Gordijn-airbags voor/achter, Hoofdsteunen achterin (3x), In hoogte en diepte verstelbaar stuur, Instaplijst Aluminium,
Interieurverlichting met vertraagde uitschakeling, ISO-fix en Top Tether- kinderzitjesverankering (buitenste zitplaatsen achterin),
Knipperlicht in buitenspiegels, Lectuurtas achterzijde voorstoel (links/rechts), Lederen interieur met 8-voudig verstelbare
bestuurdersstoel, Leeslampje voorin, Lichtsensor (automatisch inschakelende verlichting), Luidsprekers 7 stuks, Make-up spiegel
voor bestuurder en voorpassagier, met klep/ Verlichting, Met leer bekleed stuur en pookknop, Micro-antenne, Middenarmsteun
achter, uitklapbaar met bekerhouders, Middenarmsteun voorin, opklapbaar, Middenconsole met aflegvak en 12-Volt contactpunt,
Multifunctioneel stuurwiel, Nood reservewiel, Onderzijde bumpers evenals wielkastlijsten en zijskirts in carrosseriekleur gelakt,

Panoramadak

met

elektrisch

bedienbare,

gedeelde

zonwering,

Privacy

Glass,

Radio/CD-speler

(ook

MP3)

met

snelheidsafhankelijke volumeregeling (6-CD wisselaar), Regensensor, Ruitenwisser voor en achter met interval en
achteruitrijfunctie, Spankrachtbegrenzer gordels voor, Stoffen bekleding, Transmissie: handgeschakeld (6-traps), TSA (Trailer
Stability Assist), aanhangwagenstabiliseringsprogramma, Uitlaatsierstuk, Veiligheidsgordels voor in hoogte verstelbaar,
Verlichting bagageruimte, VSA (Voertuig Stabiliteits Assistentie) met tractie controle, Waarschuwinglicht voor niet gesloten gordel
(voor alle zitplaatsen), Warmtewerend getint glas rondom, Zijairbags voorin, Zonnebrilhouder in dakconsole / met interieurspiegel

Opmerkingen
Algemene informatie
Prestaties
Milieu en verbruik
Financiële informatie
Garantie
Afleverpakketten
Standaard 6 maanden garantie + 40 punten check + nieuwe APK
bij afnamen van het afleverpakket met 12 maanden Bovag garantie is ook de onderhoudsbeurt inbegrepen.

Deze auto is door u geselecteerd op www.honda-verhagen.nl

Tel: 010 4801166, Fax: 010 4801886

Voor meer informatie en een proefrit: G. Verhagen Auto's B.V., Driemanssteeweg 698, 3084 CB Rotterdam

E-mail: Info@honda-verhagen.nl

