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Fiat Panda
0.9 Automaat, Lounge
Bouwjaar:

2013 (11 januari 2013)

Massa:

955 kg

Max trekgewicht:

800 kg

Tellerstand:

93.748 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

21-ZRG-1

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

86 PK

€ 7.445,Exterieur
Afst. bed. voor centr. deurvergr.

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Buitenspiegels in carrosseriekleur

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling

Dakrails

Elektronische remkrachtverdeling

Extra getint glas

Infotainment
Radio-cd/mp3 speler

Multimedia-voorbereiding

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Elektrische ramen voor

Lederen stuurwiel

Lederen versnellingspook

Achterbank neerklapbaar

Airco

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Boordcomputer

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Super leuke Fiat Panda Lounge in de mooie kleur Grigio Allegro Metallic , en donkerblauw uitgevoerd interieur met automaat van bouwjaar 2013
lounge de auto staat op locatie helaas kunnen we geen foto maken komende 3 weken ivm vakantie fotograaf , voor bezichtiging bent u van harte
welkom.
Onze Panda is voorzien van de krachtige en zuinige 86pk TwinAir benzinemotor met automaat die tevens is voorzien van een start en stop
systeem.
Daarnaast is de Panda voorzien van CITY stuurbekrachtiging, een druk op deze knop en het sturen wordt lichter en de draaicirkel kleiner. Ideaal
voor in de krappe binnenstad of tijdens het parkeren. Verder is de Panda voorzien van opties als airconditioning, originele radio/cd speler met AUX
aansluiting, Blue&Me telefoonvoorbereiding, elektrisch bedienbare ramen en buitenspiegels enz..
Dit exemplaar is nieuw geleverd door Fiat dealer en is keurig onderhouden.
De Panda zojuist voorzien van een nieuwe onderhoudsservice en APK keuring geldig tot en met 05-08-2023 laatste onderhoud bij km stand
93.748 .
Hiermee staat de Fiat rijklaar inclusief zes maanden basis garantie auto trus motor en versnelings bak.
Zodat de nieuwe eigenaar zorgeloos op pad kan.
De boordmap inclusief ingevuld onderhoudsboekje.
Als u al weet dat dit de Fiat Panda Automaat is die u wilt hebben, dan hoeft u niet langer te wachten.
U kunt nu al besluiten om deze Fiat Panda te kopen.
Wij reserveren de auto dan voor u en nemen zo snel mogelijk contact met u op.

