HONDA CR-V
2.0-16v 150Pk Elegance Trekhaak Airco Cruise 1600Kg
2011

199.017 KM

Benzine

Handgeschakeld

Type:
Kleur:

SUV 5-drs
GRIJS

Vermogen:
Motorinhoud:
Gewicht:

110 KW / 150 PK
1997 CC
1470 Kg

Wegenbelasting:
Afleverkosten:
Garantie:

Vanaf € 217,- p/m
€ 0,6 maanden BOVAG garantie

Per maand:

vanaf €

129,- p/m

€ 9.950,Airconditioning,
automatisch

Cruise control

Lichtmetalen velgen 18
inch

Marge

Electr. buitenspiegel verstelbaar en
inklapbaar

Park control voor en
achter

Stoelverwarming
voor

Opties, Extra's en Accessoires:
100% Dealeronderhouden
ABS
ASR Anti doorslip regeling
Airbag Bestuurder
Airbag Passagier
Airbag, zijdelings voor 2x
Airconditioning
Airconditioning, automatisch
Automatisch dimmende binnenspiegel
Bagagedek
Bandenspanningscontrole
Boordcomputer
Centrale deurvergrendeling,
afstandbediend
Cruise control

Dealeronderhouden
Deelb. achterbank (ongelijke delen)
Dimlichten automatisch en regensensor
ESP
El. verstelbare spiegels, verwarmd
Electr. buitenspiegel verstelbaar en
inklapbaar
Elektrische ramen achter
Extra getint glas
Gordijn/hoofd airbags achter
Gordijn/hoofd airbags voor
Koplampwissers
Lederen stuurwiel en versnellingspook
Lederen/alcantara bekleding
Lichtmetalen velgen 18 inch

Metaal-/micakleur
Middenarmsteun achter
Middenarmsteun voor
Mistlampen
Multifunctioneel stuur
Multimedia-voorbereiding
Onderhoudsboekje aanwezig
Park control voor en achter
Radio/CD/MP3 speler
Startonderbreking
Stoelverwarming voor
Stuurbekrachtiging
Verstelbaar stuur

Bijzonderheden:
Leuk dat u kijkt naar onze auto! Deze mooie en sportieve Honda CR-V heeft een tellerstand van 199.017 kilometer en is van het bouwjaar
2011. In deze auto vindt u een benzinemotor en een handgeschakelde (zes)versnellingsbak. De auto is afkomstig van de 1e eigenaar is
keurig en volgens schema onderhouden. De laatste onderhoudsservice is uitgevoerd bij kilometerstand 184.171. De APK wordt vernieuwd.
ook is er een afneembare trekhaak gemonteerd. En is er een winterwiel set beschikbaar. Bij deze Honda CR-V zijn twee sleutels aanwezig en
een ingevuld serviceboekje. Via site via bovag.nl prijs incl. 12 maand BOVAG garantie. Benieuwd naar uw inruilwaarde? Nu gemakkelijk &
snel via WhatsApp! 06 - 28 27 75 17 06 - 12 57 63 93 Wij zijn een bij de BOVAG aangesloten Bosch Car Service, wij selecteren ons aanbod
zorgvuldig. U bent bij ons op de juiste plek voor de aanschaf van jong gebruikte, al dan niet nieuwe auto’s en bedrijfswagens. Ook voor het
inruilen van uw huidige voertuig kunt u bij ons terecht. Disclaimer: Ondanks de zorg die besteed wordt aan een correcte invoer van de
gegevens, kunnen wij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten. * Het getoonde maandbedrag is een
indicatie en kan afwijken afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
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