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Hyundai i20
1.2i 86 PK i-Deal. 66.000 km Hoge zit
Bouwjaar:

2014 (26 februari 2014)

Massa:

945 kg

Max trekgewicht:

850 kg

Tellerstand:

66.420 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

4-TDG-96

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

86 PK

€ 8.945,Exterieur
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

LED dagrijverlichting

Lichtmetalen velgen 15"

mistlampen voor

Parkeersensor achter

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

Buitenspiegels in carrosseriekleur

Buitenspiegels verwarmbaar

Elektronische remkrachtverdeling

Infotainment
Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Radio-cd/mp3 speler

Stuurwiel multifunctioneel

Multimedia-voorbereiding

Interieur
Airco

Lederen stuurwiel en versnellingspook

Achterbank in delen neerklapbaar

Bagage-scheidingsnet

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Elektrische ramen voor

Stuurbekrachtiging

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Alarmsysteem

Anti Blokkeer Systeem

Elektronisch Stabiliteits Programma

Deze bijzonder mooi i20 auto staat op locatie Harlingen , voor bezichtiging bent u van harte welkom.
Nette en goed onderhouden Hyundai I20 van bouwjaar 2014 modeljaar 2015 nieuw model die wordt aangedreven door de zuinige1.2 HP met 86
pk in de i-Deal uitvoering die is gekoppeld aan een prettig schakelende versnellingsbak .
Aan de combinatie van de Star Dust Metallic exterieurkleur,
15 inch lichtmetalen velgen heeft deze Hyundai i20 zijn sportieve uitstraling te danken.
Daarnaast is de auto voorzien van een aantal ﬁjne opties als airco – en, Parkeer sensor / achter, elektrisch bedienbare spiegels en ramen.
Dit exemplaar is op nieuw geleverd door Hyundai Nederland.
Daarna is de auto keurig onderhouden bij Van Eskes Boz Halsteren
Laatste onderhoudsservice is uitgevoerd bij km stand 64.588 km bij Van Eskes Boz Halsteren en de APK keuring is nog geldig tot en met
05-04–2023.
Hiermee bieden wij de Hyundai i 20 rijklaar aan inclusief zes maanden basis autotrus garantie aan met landelijke dekking op Motor en
versnellingsbak .
De originele boordmap is aanwezig inclusief ingevuld onderhoudsboekje en 2 sleutels.
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 Hyundai i 20 te kopen.
Wij reserveren de auto dan voor u en nemen zo snel mogelijk contact met u op.

