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Fiat 500
0.9 TwinAir Turbo Popstar 69000 KM
Bouwjaar:

2016 (31 maart 2016)

Massa:

905 kg

Max trekgewicht:

800 kg

Tellerstand:

68.750 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

JJ-943-K

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

82 PK

€ 9.445,Exterieur
LED dagrijverlichting

Lichtmetalen velgen 15"

Metaalkleur

mistlampen voor

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Infotainment
Stuurwiel multifunctioneel

Multimedia-voorbereiding

Interieur
Airco

Elektrische ramen voor

Achterbank in delen neerklapbaar

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) knie

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Bandenspanningscontrolesysteem

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hill hold functie

Complete Fiat 500 Popstar met een zeer bescheiden kilometerstand van 67450 km en voorzien van de zuinige 1.2 4 cilinders met 70 PK
benzinemotor in de donkergrijs metallic kleur van bouwjaar 2016 van 1 e eigenaar de auto staat op voorraad op locatie Harlingen ., voor
bezichtiging bent u van harte welkom.
Het betreft hier een origineel Nederlandse Fiat 500 welke keurig onderhouden is.
Naast de chique Donkergrijs metallic kleur en de speelse retro bekleding is deze Fiat 500 ook uitgevoerd met: airconditioning, 15 inch
lichtmetalen velgen origineel Fiat, multifunctioneel stuurwiel, city stuurbekrachtiging (comfortstand stuurbekrachtiging , ISOFIX bevestiging op de
achterbank, elektrische ramen en spiegels, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, antiblokkeersysteem (ABS), front en zij airbags,
enz…
Onderhoudshistorie op 04-03-2022 bij 64329 kilometers laatste onderhoud groot Apk keuring is geldig tot en met 31-03-2024
Hiermee staat de Fiat 500 Popstar rijklaar inclusief zes maanden basis garantie op motor en versnellingsbak, Auto Trust landelijke dekking.
De volledige onderhoudsmap en 2 sleutels aanwezig.
Als u al weet dat dit de auto is die u wilt hebben, dan hoeft u niet langer te wachten.
U kunt nu al besluiten om deze Fiat 500 Popstar te kopen.
Wij reserveren de auto dan voor u en nemen zo snel mogelijk contact met u op.

