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Dorpsstraat 72
5051 CL Goirle

Smart Forfour
1.0 Passion
€ 8.850,-

2017

50.986 KM

Kenmerken
Merk

Smart

Bouwjaar

27-12-2017

Tellerstand

-

Model

Forfour

Kleur

wit

Vermogen

71 PK

Type

1.0 Passion

Brandstof

Benzine

Cilinderinhoud

999 CC

Prijs

€ 8.850,-

Transmissie

Handgeschakeld

Gewicht:

875 KG

Exterieur
Lichtmetalen velgen 16", Lichtmetalen velgen 16", Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Sportonderstel,
Sportonderstel, Uitstelbare zijruiten achter

Infotainment
Multimedia-voorbereiding, Multimedia-voorbereiding, Audio installatie, Audio installatie, Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth,
Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Interieur
Achterbank in delen neerklapbaar, Airco (automatisch), Airco (automatisch), Boordcomputer, Buitentemperatuurmeter, Cruise
control, Elektrische ramen voor, Lederen versnellingspook, Multifunctioneel lederen stuurwiel, Sportstuur, Sportstuur,
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Veiligheid
Airbag(s) knie, Airbag(s) side voor, Airbag bestuurder, Airbag passagier, Alarm klasse 1(startblokkering), Anti Blokkeer Systeem,
Bandenspanningscontrolesysteem, Elektronisch Stabiliteits Programma, Hill hold functie

Overige
Cool & Audio, Style-pakket

Opmerkingen
U rijdt gemakkelijk, comfortabel en zonder zorgen met deze Smart forfour. Het is een auto van het bouwjaar 2017, hij heeft 50986
kilometer op de teller staan. Deze goed onderhouden auto is van de eerste eigenaar. Hij heeft een benzinemotor en een
handgeschakelde versnellingsbak. Ook is de auto voorzien van: 16 inch lichtmetalen velgen, sportonderstel, elektrisch bedienbare
ramen voor en in delen neerklapbare achterbank.
De audiobediening op het stuur is niet alleen handig en praktisch, maar draagt ook bij aan de veiligheid onderweg. Dankzij
automatische airconditioning is het interieur behaaglijk warm of verfrissend koel. De cruise control betekent gemak, comfort en
zuinig rijden. De uitrusting van deze auto is met lederen versnellingspook, multifunctioneel lederen stuur, boordcomputer, centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening en buitentemperatuurmeter behoorlijk compleet.
Zoals u mag verwachten van deze Smart forfour is hij uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen.
Wij leveren deze auto aan u met Bovag Garantie. Bent u nieuwsgierig geworden? Bel ons nu of mail ons voor meer informatie.

