Automobielbedrijf Van Putten
Oosterhoutseweg 95, 4816 KC Breda

Honda CR-V
2.0 HYBRID 184pk 2WD E-CVT Elegance | 10 jaar garantie

Specificaties

Fabrieksgarantie

Prijs:

€ 49.990,-

BTW/marge:

BTW

Bouwjaar:

05-2022

Kilometerstand:

5 km

Kenteken:

#43672

Carrosserie:

Terreinwagen

Brandstof:

hybride

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1585 kg

Motor:

1993 cc, 107 kW

Kleur:

Grijs

Lak soort:

metallic

Bekleding:

stof

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

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Automatic climate control, Centrale deurvergrendeling,
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch bedienbare buitenspiegels, Lichtmetalen velgen,
Metallic lak, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Radio CD speler, Stoelverwarming voor, Stuurbekrachtiging2x
USB ingang (achteraan), 2x USB ingang (vooraan), 9 luidsprekers (incl. subwoofer), 12 Volt-aansluiting in bagageruimte, 12 volt
aansluiting in middenconsole, 12 volt stopcontact vooraan, Achterbank neerklapbaar (60/40) in één beweging, Achterspoiler,
Achteruitrijcamera, Afdekscherm bagageruimte, Afstandsbediening zijruiten, Agile Handling Assist (AHA), Anti-whiplash
hoofdsteunen op voorstoelen, Antidiefstalsysteem, Armsteun achteraan met bekerhouder, Asferische buitenspiegels,
Audiobediening aan het stuur, Automatische dubbele zone airco, Automatische regeling lichtsterkte koplampen (Highbeam
Support System), Bestuurdersstoel, elektrisch verstelbare lendensteun, Bestuurdersstoel manueel in de hoogte verstelbaar,
Bevestigingsogen in bagageruimte, Bluetooth® handsfree-systeem, Botsing- en letselbeperkend remsysteem (Collision Mitigation
Braking System), Brilhouder met conversatiespiegel, Buitenspiegels passagierszijde, automatische kanteling bij achteruitrijden,
Combi LED lampen achteraan, Deurhandgrepen in koetswerkkleur, Digitale Radio (DAB), EBD (Elektronische remdruk
verdeling), ECON Modus, Elektrisch bediende zijruiten achteraan met neer- en opwaartsautomaat, Elektrisch bediende zijruiten
vooraan met neer- en opwaartsautomaat, Elektrische handrem met Automatic Brake Hold, Elektrische ruiten (voor- en
achteraan), Elektrische stuurbekrachtiging (EPS), Emergency Call (e Call), Emergency Stop Signal (ESS), Follow me home
koplampen, Frontale botsingwaarschuwingssysteem (FCW), Gordijnairbags, voor en achter, Haaienvin antenne, Herkenning
verkeersborden (TSR), Hill Start Assist, Honda Connect, Inklapbare buitenspiegels met afstandsbediening, Instapverlichting,
Intelligente snelheidsbegrenzer (ISA), Intelligent Multi Info Display (i-MID) (informatiescherm geeft informatie over audio,
brandstofverbruik en bestuurdersondersteuning), Interieur paneel met hout look afwerking, ISOFIX bevestigingssysteem, Kantelen telescopisch stuurwiel, Kofferbakverlichting, Koplampsproeiers, LED dagrijlichten, Led dagrijverlichting, Lederen knop
versnellingspook, Lederen stuurwiel, LED koplampen, Led verlichting, Leeslampje (achteraan), Leeslampjes (vooraan),
Lichtsensor, Lichtsensor (automatisch in- en uitschakelen van de koplampen), Low Speed Following, Make-up spiegel (vooraan)

met afdekking/verlicht, Make-up spiegel met zonneklep, Middenarmsteun voor, opklapbaar, Navigatie, Opbergvak in rugleuning
bestuurdersstoel, Opbergvak in rugleuning passagiersstoel, Parkeercamera achter, Regensensor, Regensensor (automatisch inen uitschakelen van de ruitenwissers), Remassistentie, Reservewiel, Rijstrookassistent (LDW), Rijwegassistentie (Road
Departure Mitigation), Schakelindicator, Schakelpeddels aan het stuur, Sfeerlicht (dak), Sfeerlicht (vooraan), SRS airbag
bestuurder & passagier, SRS airbag passagier met aan-uit schakelaar, Stabiliteitssysteem (VSA), Stoffen bekleding, TSA (Trailer
Stability Assist), antischaarsysteem aanhanger, Veiligheidsgordels achteraan met oprolmechanisme met noodvergrendeling,
Veiligheidsgordels vooraan met oprolmechanisme met dubbele fase noodvergrendeling, Verlicht handschoenenkastje,
Waarschuwingssysteem

bandendrukverlies

(DWS),

Waarschuwingssyteem

verlaten

rijbaan

(LDW),

Zelfdimmende

achteruitkijkspiegel, Zijdelingse airbags (vooraan), Zilveren deurhandgrepen interieur

Opmerkingen
Dit is een nieuwe NL auto, nog niet geregistreerd en heeft dus nog geen kenteken.
Op deze Honda is 10 jaar garantie, daarvoor dient de auto wel bij Honda NL verzekerd te worden via Actua verzekeringen, en
jaarlijks het onderhoud uitgevoerd wordt bij Autobedrijf van Putten.
Deze garantie gaat dan in vanaf het moment van 1e registratie.

Deze Honda biedt u niet alleen comfort en rijplezier, maar ook veiligheid. Actieve veiligheidssystemen houden voor u de weg in de
gaten en reageren op onvoorziene situaties voordat u dat kunt. Dat de auto steeds meer taken van de bestuurder overneemt,
merkt u bijvoorbeeld aan het systeem voor verkeersbord-detectie in deze auto. Het risico van een kop-staartbotsing wordt
aanzienlijk verminderd door de forward collision warning. Deze Honda CR-V is voorzien van lane assist. Daarmee wordt u tijdig
gewaarschuwd als u ongemerkt over de lijnen van uw rijstrook gaat.
Meer weten? Onze verkoper maakt graag een afspraak om u alles te laten zien!
= Bedrijfsinformatie =
Van Putten Occasions zijn All-in geprijsd, onze auto's worden dus altijd geleverd met een nieuwe APK, 14 dagen omruil garantie
en 12 maanden BOVAG garantie.
Wilt u nog meer zekerheid? Dan kunt u kiezen voor ons Premium Van Putten Occasion afleverpakket!
Het afleverpakket bestaat uit:
- 12 maanden, tot een max van 20.000 km, volledige BOVAG garantie
- Onderhoudsbeurt volgens schema
- 100+ punten check
- Reconditionering
- Halve tank brandstof
- 20.000 km of 12 maanden onderhoudsvrij rijden
- Recht op gratis vervangend vervoer tijdens een garantie reparatie als dit niet binnen 24 uur te verhelpen is.

Een langere garantietermijn dan 12 maanden inclusief mobiliteitsgarantie is mogelijk, vraag naar de voorwaarden!

Onze advertenties worden met de grootste zorg in elkaar gezet en gecontroleerd. Helaas bestaat er altijd de mogelijkheid dat er
iets over het hoofd gezien is, het is dan ook daarom dat er aan de inhoud van deze advertentie geen rechten ontleend kunnen
worden.”

Ook voor onderhoud aan uw Camper kunt u gaan naar www.garagevanputten.nl

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

Tel: 076 5713229, Fax: 076 5714887

Voor meer informatie en een proefrit: Automobielbedrijf Van Putten, Oosterhoutseweg 95, 4816 KC Breda

E-mail: info@garagevanputten.nl

