€11.700
Jaar: 2017

Transmissie: Hand

Conditie: Zo goed als nieuw

KM. stand: 16.775

Deuren: 3

Voorraad: Op voorraad

Brandstof: Benzine

Zitplaatsen: 4

Type prijs: Rijklaar

Vermogen: 69 pk

Kleur: Zwart

Garantie: BOVAG Garantie (6
Maanden)

Overzicht
Super hippe jonge Fiat 500 met 1.2 4 cilinder motor met 69 pk. De auto is luxe uitgerust met
o.a. airco en bluetooth en een gaaf en speels interieur. Kom eens kijken bij deze leuke auto!
Wij zijn ook via Whatsapp bereikbaar op 06 – 82 31 12 82. Onze prijzen zijn geheel rijklaar
inclusief onze zekerheden, Goedbloed auto’s is Sterk In Elk Merk! Wij zijn aangesloten bij de
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PCA Peugeot en Citroën merkspecialisten organisatie en het landelijke universele
werkplaatsconcept James Autoservice.

Onze sterke punten
– Sterk in elk merk!
– Gratis haal en brengservice op Schouwen Duiveland
– Gratis pechhulp verzekering na onderhoud
– Vervangende auto of fiets beschikbaar
– All-in vaste pakket prijzen voor reparatie en onderhoud
– Altijd prijsopgave vooraf
– Gecertificeerd hybride en EV specialist
– Gedetailleerd onderhoud rapport met foto’s
– 24/7 online direct uw afspraak inplannen
Onze prijzen zijn altijd inclusief:
– Nieuwe onderhoudsbeurt volgens schema fabrikant
– Nieuwe APK
– Volledige technische controle
– Distributieriem vervangen indien deze binnen 15.000 km of 1 jaar vervangen moet worden
– Halve tank brandstof
– Grondige reiniging van interieur en exterieur
Indien de prijs van de auto boven de € 4.500,- is ontvangt u ook nog:
– 24/7 pechhulp in Nederland, Europa en thuis voor de deur
– 6 maanden BOVAG garantie
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– 12 maanden BOVAG garantie tegen een eenmalige meerprijs van € 395,-

Inbegrepen opties
Airco
Cruise control
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Elektronische remkrachtverdeling
Volledige dealeronderhoudshistorie beschikbaar
Achterbank in delen neerklapbaar
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Bluetooth
Centrale vergrendeling met afstandsbediening
Elektrisch bediende ramen voor
Lederen stuurwiel
Geïntegreerde fabrieksradio
Getint glas
Airbags voor
Alarm klasse 1 (startblokkering)
ABS
ESP
Bandenspanningscontrole
Stuurbekrachtiging
Metallic lak
Vernis lak

Contact
Adres: Oudeweg 1, Zierikzee, 4301 TC Telefoon: +31111414951 E-mail:
info@autogoedbloed.nl Vraag hier een offerte aan!

Page 3/3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

