Wesselink Apeldoorn
Laan v/d Dierenriem 35, 7324 AB Apeldoorn

Honda HR-V
1.5 e:HEV Advance Automaat - Cons.prs rijklaar | navi | NU IN DE SHOWROOM!

Specificaties

Prijs:

€ 38.770,-

BTW/marge:

BTW

Bouwjaar:

2022

Kilometerstand:

24 km

Kenteken:

2Z1B8B

Carrosserie:

Terreinwagen

Brandstof:

hybride

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1380 kg

Motor:

1498 cc, 0 kW

Kleur:

Zilver

Lak soort:

metallic

Bekleding:

stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Automatic climate control, Boordcomputer, 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, Adaptive Cruise Control, Afdaal assistent, Airbag(s) hoofd achter, Airbag(s) hoofd voor, Airbag(s) side voor,
Airbag passagier, Alarm klasse 1(startblokkering), Android auto, Apple carplay, Apple Carplay/Android Auto, Armsteun achter,
Armsteun voor, Autonomous Emergency Braking, Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth, Bandenspanningscontrolesysteem,
Bestuurdersstoel

in

hoogte

verstelbaar,

Binnenspiegel

automatisch

dimmend,

Blind

Spot

Information,

Bluetooth

telefoonvoorbereiding, bots waarschuwing systeem, Brake Assist System, Buitenspiegels elektrisch inklapbaar, Buitenspiegels
elektrisch verstel- en verwarmbaar, Connected services, DAB ontvanger, Dimlichten automatisch, Dodehoek detector, Elektrisch
bedienbare achterklep met sensorsturing, Elektrische ramen achter, Elektrische ramen voor, Elektronische remkrachtverdeling,
Elektronisch Stabiliteits Programma, Fabrieksgarantie, Hill hold functie, Honda Sensing, Hoofdsteunen actief, Keyless entry,
Keyless start, Lane Keeping Assist System, LED achterlichten, LED dagrijverlichting, Lederen stuurwiel, LED koplampen, LED
mistlampen, Multimedia-voorbereiding, Multimedia met Apple Carplay/Android auto, Navigatie, Radio, Regensensor,
Rijstrooksensor met correctie, Schakelmogelijkheid aan stuurwiel, Start/stop systeem, Stof/kunstlederen bekleding, Stuur
verstelbaar, Stuurwiel multifunctioneel, Stuurwiel verwarmd, Uitparkeer waarschuwing, Verkeersbord detectie, Volledig digitaal
instrumentenpaneel, Voorstoelen verwarmd, Wireless Apple Carplay

Opmerkingen
Algemene informatie

Technische informatie
Milieu
Staat
Financiële informatie
DE NIEUWE HONDA HR-V IS NU IN DE SHOWROOM EN ALS TESTAUTO BESCHIKBAAR. HELAAS, (NOG) NIET UIT
VOORRAAD LEVERBAAR.
Informeer bij onze verkoopadviseurs naar de beschikbaarheid.
De Consumentenprijs rijklaar is de consumentenadviesprijs incl. BTW en BPM waaraan alle bijkomende (onvermijdbare) kosten
zijn toegevoegd.
Deze kosten zijn voor transport, nul-inspectie, recyclingbijdrage, leges kenteken, registratie van het kenteken, reinigen en poetsen
van de Honda.
Bovendien is de geadverteerde prijs inclusief de opties af fabriek/Wesselink, zoals bijvoorbeeld metallic lak, het Wesselink Service
pakket en eventueel het aankoopvoordeel!
Het 'Wesselink service pakket' ter waarde van €395,-; bevat een veiligheidsvest, verbandtas, kentekenplaten met opgelegde
letters, een WaxOyl behandeling, luxe mattenset, lakstift en een volle tank brandstof.
Een nieuwe Honda heeft drie jaar fabrieksgarantie en gratis Honda Assistance (pechhulp Europa) zolang als u, bij ons het
onderhoud van uw Honda laat uitvoeren!
Informeer ook bij onze adviseurs naar de mogelijkheid van een verlengde fabrieksgarantie tot maximaal 10jaar! Deze word
aangeboden in combinatie met een Honda Autoverzekering.
= Bedrijfsinformatie =
U bent van harte welkom bij onze vestigingen in Apeldoorn, Deventer en Emst. Autobedrijf Wesselink, kwaliteit gegarandeerd !
Het is ook mogelijk een virtuele aankoop te doen! Wij kunnen u digitaal begeleiden door onze showroom. Ook een adviesgesprek
en proefrit aan huis regelen we graag voor u. Informeer bij onze verkoopadviseurs!
Autobedrijf Wesselink B.V. stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en diensten en een bezoek brengt aan
één van onze sites. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn
wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde
voorbehouden. Het is onmogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten of daarvoor aansprakelijkheid te aanvaarden. Aan de
inhoud van deze site kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

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

Tel: 055-3602386, Fax: 055-3603164

Voor meer informatie en een proefrit: Wesselink Apeldoorn, Laan v/d Dierenriem 35, 7324 AB Apeldoorn

E-mail: apeldoorn@honda-wesselink.nl

