de Bois Utrecht
Landzigt 30, 3454 PE Utrecht / De Meern

Honda HR-V
1.5 e:HEV Advance Style Tot 10 jaar garantie! |

Specificaties

Op deze auto krijgt u 6 maanden BOVAG Garantie op

Prijs:

€ 40.500,-

BTW/marge:

BTW

Bouwjaar:

2022

Kilometerstand:

10 km

Kenteken:

3S2E1H

Carrosserie:

Terreinwagen

Brandstof:

hybride

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1380 kg

Motor:

1498 cc, 0 kW

Kleur:

Grijs

Lak soort:

metallic

Bekleding:

half leder/stof

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, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Radio CD speler,
StuurbekrachtigingAchterbank in delen neerklapbaar, Achteropkomend verkeer waarschuwing, Achteruitrijcamera, Afdaal
assistent, Afwijkende dakkleur, Airbag(s) hoofd achter, Airbag(s) hoofd voor, Airbag(s) side voor, Airbag passagier, Alarm klasse
1(startblokkering), Apple Carplay/Android Auto, Armsteun achter, Armsteun voor, Audio installatie premium, automatische
snelheids

begrenzing,

Autonomous

Emergency

Braking,

Autotelefoonvoorbereiding

met

bluetooth,

Bagagedek,

Bandenspanningscontrolesysteem, Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, Binnenspiegel automatisch dimmend, bots
waarschuwing systeem, Brake Assist System, Buitenspiegels elektrisch inklapbaar, Buitenspiegels elektrisch verstel- en
verwarmbaar, Connected services, DAB ontvanger, Dakrails, Dakspoiler, Dimlichten automatisch, Dodehoek detector, Draadloze
telefoonlader, Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing, Elektrische ramen achter, Elektrische ramen voor,
Elektronische remkrachtverdeling, Elektronisch Stabiliteits Programma, Fabrieksgarantie, File assistent, glans exterieur delen,
Grootlichtassistent, Hill hold functie, Hoofdsteunen actief, Keyless entry, Keyless start, Koplampen adaptief, LED achterlichten,
LED dagrijverlichting, Lederen stuurwiel, LED koplampen, LED mistlampen, Multimedia-voorbereiding, Regensensor,
Rijstrooksensor met correctie, Schakelmogelijkheid aan stuurwiel, Start/stop systeem, Stof/kunstlederen bekleding, Stuur
verstelbaar,

Stuurwiel

multifunctioneel,

Stuurwiel

Verkeersbord detectie, Voorstoelen verwarmd

Opmerkingen
Algemene informatie

verwarmd,

Uitparkeer

waarschuwing,

Variabele

stuuroverbrenging,

Technische informatie
Milieu
Onderhoud, historie en staat
Financiële informatie

Laat u niets wijsmaken, deze Honda HR-V biedt alles wat u van een auto verlangt. Het gaat hier om een nieuwe auto, hij is nu
direct leverbaar. Het beste van twee werelden komt samen in de hybride motor. Daarmee wordt deze Honda HR-V aangedreven
door zowel brandstof als door de elektrische accu, die al rijdend of remmend wordt bijgeladen. Behaaglijk onderweg zijn? Als
bestuurder geniet u van de verwarmbare voorstoelen. Net als uw bijrijder! Een praktische extra is de elektrisch bedienbare
achterklep die opent en sluit met een druk op de knop. Een verwarmd stuurwiel overbodige luxe? Wacht maar tot het kouder
wordt! U wordt in deze auto ook getrakteerd op 18 inch lichtmetalen velgen, dakspoiler, aluminium dakrailing, led-achterlichten,
snelheidsbegrenzer, actieve hoofdsteunen, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels,
led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

Natuurlijk wordt deze auto geleverd met Bovag Garantie. Hebben we uw interesse gewekt? Deze HR-V staat nu voor u klaar, u
bent van harte welkom om hem te komen bekijken. Dan vertellen we u ook meteen over de financieringsvormen die we u kunnen
aanbieden. Belt u ons vandaag nog?
= Bedrijfsinformatie =
U bent van harte welkom in onze vestigingen Amersfoort en Utrecht. Bij ons kunt u terecht voor alle nieuwe Honda modellen en wij
hebben altijd doorlopend 200 scherp geprijsde occasions op voorraad staan met (Fabrieks)garantie.

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

Tel: 030 6031216, Fax: 030 6051187

Voor meer informatie en een proefrit: de Bois Utrecht, Landzigt 30, 3454 PE Utrecht / De Meern

E-mail: utrecht@debois.nl

