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Fiat 500
1.2 70 Pk 4 cilinders Lounge
Bouwjaar:

2014 (29 september 2014)

Massa:

840 kg

Max trekgewicht:

800 kg

Tellerstand:

65.847 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

HZ-245-D

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

69 PK

€ 8.745,Exterieur
Lichtmetalen velgen 15"

Panoramadak

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Speciale kleur

Infotainment
Stuurwiel multifunctioneel

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Multimedia-voorbereiding

Radio-cd/mp3 speler

Interieur
Lederen stuurwiel

Achterbank in delen neerklapbaar

Airco

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Elektrische ramen voor

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Milieu
Start/stop systeem

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

Overige
Parkeersensoren achter

Complete Fiat 500 Lounge met een zeer bescheiden kilometerstand 65000 voorzien van de zuinige 1.2 4 cilinders met 70 PK benzinemotor in de
rode kleur van bouwjaar 2014 lounge de auto staat op locatie Harlingen helaas kunnen we geen foto maken komende 3 weken ivm vakantie
fotograaf , voor bezichtiging bent u van harte welkom.
Het betreft hier een origineel Nederlandse Fiat 500 welke keurig onderhouden is.
Naast de chique rode exterieurkleur en de speelse retro bekleding is deze Fiat 500 ook uitgevoerd met: airconditioning, glazen panoramadak, 15
inch lichtmetalen velgen origineel Fiat, multifunctioneel stuurwiel, blue&me systeem (Bluetooth autotelefoon en USB/AUX connectiviteit), city
stuurbekrachtiging (comfortstand stuurbekrachtiging ,parkeer sensoren achter inparkeren zonder enige moeite! , ISOFIX bevestiging op de
achterbank, elektrische ramen en spiegels, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, antiblokkeersysteem (ABS), front en zij airbags,
enz…
Onderhoudshistorie op 15-03-2022 bij 64.878 kilometers laatste onderhoud groot Apk keuring is geldig tot en met 22-08-2023.
Hiermee staat de Fiat 500 Lounge 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 Lounge te kopen.
Wij reserveren de auto dan voor u en nemen zo snel mogelijk contact met u op.

