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Fiat 500C
1.2 70PK Automaat Rock
Bouwjaar:

2010 (24 april 2010)

Massa:

915 kg

Max trekgewicht:

800 kg

Tellerstand:

141.844 km

Bekleding:

Leder

Carrosserie:

Cabriolet

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

88-LHS-3

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

69 PK

€ 6.945,Exterieur
bi-xenon koplampen

Lichtmetalen velgen 16"

Parkeersensor achter

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Chroom delen exterieur

Elektrisch bedienbare kap

koplampreiniging

Metaalkleur parelmoer

mistlampen voor

Infotainment
Audio installatie

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Blue & Me system

Multimedia-voorbereiding

Radio cd mp3 speler

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Airco (automatisch)

Lederen bekleding

Achterbank in delen neerklapbaar

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Centrale deurvergrendeling op afstandbediening

Elektrische ramen voor

Lederen stuurwiel

Sportstoelen

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Airbag(s) knie

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Dagrijverlichting

Derde remlicht

Elektronisch Stabiliteits Programma

Overige
Onderhoudshistorie aanwezig

Origineel Nederlandse auto

Prachtig in ”Rosso” parelmoer uitgevoerde Fiat 500 C Rock die wordt aangedreven door de zuinige en betrouwbare viercilinder benzinemotor die
is gekoppeld aan een ﬁjn schakelende automatische transmissie. Het leuke van de Fiat 500 Cabriolet is dat met een druk op de knop het
elektrisch bedienbare vouwdak in een keer de totale beleving van de auto veranderd. Wanneer het vouwdak geopend is begint het genieten, of
het nu tijdens de warme zomerdagen is of een heerlijk zonnige najaarsdag! Mede dankzij de automatisch geregelde airconditioning is het altijd
bijzonder ﬁjn toeven in de 500 C.
Dit origineel Nederlands geleverde exemplaar verkeerd in een uiterst nette staat en is altijd keurig onderhouden. Voor aﬂevering zal de Fiat
worden voorzien van haar benodigde onderhoudsservice. De APK keuring is nog geldig tot en met 6 september 2022.
Verder is deze complete 500 C Rock is o.a. voorzien van lederen bekleding, bi-xenon koplampen, automatisch geregelde airconditioning,
parkeersensoren aan de achterzijde en prachtige meerspaaks lichtmetalen velgen.
Hiermee bieden wij de 500 C rijklaar aan inclusief zes maanden garantie en 1 sleutel .
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 Rock te kopen.
Wij reserveren de auto dan voor u en nemen zo snel mogelijk contact met u op.

