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Mazda 2
1.3 S-VT Touring
€ 4.450,-

2009

129.567 KM

Kenmerken
Merk

Mazda

Bouwjaar

-

Tellerstand

129.567 KM

Model

2

Kleur

grijs

Vermogen

75 PK

Type

1.3 S-VT Touring

Brandstof

Benzine

Cilinderinhoud

1349 CC

Prijs

€ 4.450,-

Transmissie

Handgeschakeld

Gewicht:

925 KG

Comfort & Interieur
Achterbank in delen neerklapbaar, Airco, Boordcomputer, Elektrische ramen voor, Lederen stuurwiel, Lederen versnellingspook,
Radio-CD/MP3 speler, Voorstoelen verwarmd

Exterieur
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar, Buitenspiegels verwarmbaar, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening,
Lichtmetalen velgen 15"

Veiligheid
ABS, Airbag(s) hoofd achter, Airbag(s) hoofd voor, Airbag(s) side voor, Airbag bestuurder, Airbag passagier, Anti Blokkeer Systeem,
Electronic Brake Distribution, Startblokkering

Overig

2 sleutels, Bumpers in kleur, Elektrisch inklapbare buitenspiegels, Elektrisch verstelbare spiegels, Hoofdsteunen achter,
Toerenteller

Opmerkingen
Mooie Mazda 2!
Voorzien van airco, elektrische ramen en stoelverwarming!
Boekjes aanwezig!
2 sleutels aanwezig!
Origineel Nederlandse auto!
Inruil mogelijk!
Deze Mazda 2 komt uit 2009, werd geleverd van 01-04-2008 tot 31-05-2009 en kostte toen € 15,790.-. Deze originele Nederlandse
personenauto staat sinds 2009 op kenteken, is voorzien van een benzine motor, heeft een maximum vermogen van 55 kW (75 PK)
en een cilinderinhoud van 1348 cc.
De personenauto heeft een topsnelheid van 168 km per uur en bereikt vanuit stilstand de 100 km/u in 14 seconden. Het verbruik
van deze personenauto is gemiddeld 5.40 liter per 100 km en hij weegt 925 kg. De wegenbelasting bedraagt € 84.- per kwartaal.

Bel gerust voor meer info of kom eens langs voor een proefrit...
Best even bellen voordat u komt kijken zodat deze auto nog zeker beschikbaar is, om teleurstellingen te voorkomen.
Buiten onze openingstijden zijn wij ook bereikbaar op: 06-23569887.
Ook in de avonden en op zondagen te bezichtigen op afspraak.
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze advertentie.
Wij zijn al 44 jaar een begrip in de regio. Graag verwelkomen wij u als klant.
Een echt familiebedrijf in hart en nieren dat bestaat uit 3 generaties.
Kom gerust eens vrijblijvend langs. De koﬃe staat klaar ...
Autoverhuur (personenwagens, personenbusjes, bestelbusjes en kleine vrachtwagen rijbewijs B), leasing, autowasserrette mét
bediening, selfcarwash, alle onderhoud, alle merken verkoop nieuw/occasions voor NL en België.
Van Meyl Automobielmaatschappij voor al uw autozaken, uw partner in NL en België !!!
(Budel is gelegen aan de grens). Tot binnenkort ?

