Koene Auto
Broekerdreef 120, 1991 AZ Velserbroek

Fiat 500
TwinAir Turbo 80 Anniversario AIRCO APPLE ANDROID BLUETOOTH PDC

Specificaties

Certified Choice

Prijs:

€ 12.950,-

BTW/marge:

marge

Bouwjaar:

09-2018

Kilometerstand:

28.608 km

Kenteken:

TR571R

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

905 kg

Motor:

875 cc, 59 kW

Kleur:

Arancio Sicillia (Oranje)

Lak soort:

basis/uni

Bekleding:

stof

Op deze auto krijgt u Certified Choice.
Neem voor de garantievoorwaarden contact met ons op.

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling
met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen
velgen, Parkeersensor, Radio CD speler, StuurbekrachtigingApple Carplay/Android Auto, panoramadak, achterbank in delen
neerklapbaar,

achteropkomend

verkeer

waarschuwing,

alarm

klasse

1(startblokkering),

Anti

doorSlip

Regeling,

bandenspanningscontrolesysteem, bestuurdersairbag, Bluetooth telefoonvoorbereiding, Brake Assist System, buitenspiegels
elektrisch verstelbaar, chroom delen exterieur, Coupon voor gratis APK-keuring, DAB ontvanger, elektrische ramen voor,
elektronische remkrachtverdeling, Elektronisch Stabiliteits Programma, hoofd airbag(s) achter, hoofd airbag(s) voor, knie
airbag(s), LED dagrijverlichting, lederen stuurwiel, multimedia-voorbereiding, passagiersairbag, radio, speciale kleur, start/stop
systeem, stuur verstelbaar, stuurwiel multifunctioneel, zij airbag(s) voor

Opmerkingen
Algemene informatie
Technische informatie
Milieu en verbruik
Historie
Financiële informatie

Afleverpakketten
De Fiat 500 scoort! Niet alleen door zijn ruimte en zijn rijcomfort, maar ook door zijn eigenwijze uitstraling. Dit is een auto die
28608 kilometer heeft gelopen, het bouwjaar is 2018. De aandrijving van deze auto komt voor rekening van een pittige
benzinemotor, in combinatie met een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Het panorama dak zorgt voor zicht, licht en een enorm
ruimtelijk gevoel. Ook 16 inch lichtmetalen velgen, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch verstelbare buitenspiegels,
led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank horen tot de voorzieningen op deze auto.

Hebt u interesse in deze auto? Neem nu contact met ons op en we zetten hem klaar voor een proefrit.

== Een begrip in de regio ==
Als het om auto’s gaat, is Koene Auto inmiddels al ruim 50 jaar een begrip in de regio Velsen. In 1952 startte grondlegger Loek
Koene aan de Hagelingerweg in Santpoort een klein garagebedrijf, dat inmiddels is uitgegroeid tot een modern Fiat-dealerbedrijf.
Na een periode gevestigd te zijn geweest in IJmuiden, betrok Koene Auto in 1998 het huidige dealerpand aan de Broekerdreef in
Velserbroek. Wij staan voor u klaar, voor een proefrit in een nieuwe Fiat tot onderhoud.
Uiteraard bent u van harte welkom in ons bedrijf. Kom eens langs in onze vestiging in Velserbroek of vraag direct online een
offerte aan voor de Fiat naar keuze.

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

Tel: 023 5379700, Fax: 023 5491320

Voor meer informatie en een proefrit: Koene Auto, Broekerdreef 120, 1991 AZ Velserbroek

E-mail: info@koene.nl

