(geprint op: 02-12-2020) (link)

Toyota Aygo 1.0 VVT-i X-Play, Airco, Bluetooth, Lichtmetalen Velgen, Apple Carplay/Android
Auto

Prijs

€ 13.900,€ 209,- p.mnd

Kenteken
Bouwjaar
Kilometerstand
Brandstof

H353BS
02-01-2020
7.500 km
Benzine

Transmissie
Kleur
Aantal deuren
Vermogen
Gewicht
BTW/Marge

Hand
Grijs
5
54 kW (73pk)
830 kg
BTW

Vestiging
Toyota Van Ekris Maarssen
Kometenweg 2
3606 BD Maarssen
www.vanekris.nl

T 0346-557000
verkoop.maarssen@vanekris.nl
Route beschrijving

Bijzonderheden
.. Complete Toyota Aygo X-Play in de kleur Charcoal Grey metallic met lichtmetalen velgen. Deze Aygo is onder andere voorzien van
Airconditioning, Lichtmetalen velgen, Parkeercamera, Snelheidsbegrenzer, Apple Carplay & Android Auto, Bluetooth, Elektrisch bedienbare
ramen, Centrale deurvergrendeling met afstandbediening en meer! Proefrit maken? Geen probleem, bel even voor de aanwezigheid met ons
Aygo team 0346-557000 aangezien wij met deze auto rijden, waardoor ook de kilometerstand kan afwijken. De prijs van €13.900,- is rijklaar
inclusief resterendefabrieks garantie maar exclusief ons optionele afleverpakket van €190,-, waarbij de auto wordt voorzien van een volle tank
brandstof, lampenset en volledige poetsbeurt.
---- Wij houden ons aan de door het RIVM gestelde richtlijnen in het belang van uw én onze gezondheid.
Heeft u interesse in deze auto maar wilt u eigenlijk de deur niet uit? Dan begrijpen we dat als geen ander. Toch kunnen wij al veel voor u
betekenen. Onze informatieverstrekking kan bijvoorbeeld via de telefoon of e-mail plaatsvinden. Wij kunnen u ook voorzien van extra beelden videomateriaal van deze auto. Een proefrit maken is geen probleem. Op het moment dat u bij ons komt en wilt proefrijden zorgen wij dat
de auto op de contact punten zoals stuur, dashboard, versnelling, deurgrepen etc. schoongemaakt is. Tevens bieden wij u plastic (wegwerp)
handschoenen aan als u dat wilt---

Opties & Accessoires
Exterieur
Buitenspiegels elektrisch verstel- en
verwarmbaar
Buitenspiegels in carrosseriekleur
Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
Elektronische remkrachtverdeling
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
Lichtmetalen velgen
Metaalkleur
Uitstelbare zijruiten achter

Interieur
Achterbank in delen neerklapbaar
Airco
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Elektrische ramen voor
ISO fix
Lederen stuurwiel en versnellingspook
Stuurbekrachtiging
Stuur verstelbaar

Veiligheid
Achteruitrijcamera
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Bandenspanningscontrolesysteem
Brake Assist System
Elektronisch Stabiliteits Programma

Bekijk ook onze andere sites:
www.priusoccasions.nl | www.yarisoccasions.nl | www.aygooccasions.nl | www.aurisoccasions.nl | www.toyotahybrideoccasions.nl

Hill hold functie

Overige
1e Eigenaar
100% dealer onderhouden
Achteropkomend verkeer waarschuwing
BTW Aftrekbaar
Telefoonintegratie premium

Bekijk ook onze andere sites:
www.priusoccasions.nl | www.yarisoccasions.nl | www.aygooccasions.nl | www.aurisoccasions.nl | www.toyotahybrideoccasions.nl

