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Toyota Aygo 1.0-12V Comfort Navigator, Airco, 1e eigenaar

Prijs

€ 4.695,€ 70,- p.mnd

Kenteken
Bouwjaar
Kilometerstand
Brandstof

10TFZ7
27-01-2012
146.970 km
Benzine

Transmissie
Kleur
Aantal deuren
Vermogen
Gewicht
BTW/Marge

Hand
Grijs
5
50 kW (68pk)
805 kg
Marge

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

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

Bijzonderheden
...Aygo Comfort navigator in de mooie kleur Charcoal gray metallic. Deze Aygo is afkomstig van de 1e eigenaar en dealer onderhouden.
Voorzien van Stuurbekrachtiging, Radio-CD-AUX, Airbags, Navigatie, centrale vergrendeling, electrische ramen en meer! Heeft u interesse?
Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak. De getoonde prijs is incl. geldige APK en registratie. Exclusief onderhoud en
garantiepakket t.w.v. € 599,-De afleverkosten van de Toyota Garantiepakket zijn €599 Hiervoor doen wij het volgende: 6 maanden Toyota
garantie. onderhoud inclusief aanvullende werkzaamheden, volledige poetsbeurt en reiniging van het interieur, halve tank brandstof, Pechhulp
pas 24/7 Europa en de Van Ekris voordeel pas.
---- 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
Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
Elektronische remkrachtverdeling
Metaalkleur

Interieur
Achterbank in delen neerklapbaar
Airco
Elektrische ramen voor
Stuurbekrachtiging
Stuur verstelbaar

Veiligheid
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem

Overige
1e Eigenaar
100% dealer onderhouden
Bleutooth

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

