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Dorpsstraat 72
5051 CL Goirle

Fiat 500C
1.4 T-Jet Abarth 595
€ 17.850,-

2016

49.125 KM

Kenmerken
Merk

Fiat

Bouwjaar

13-10-2016

Tellerstand

-

Model

500C

Kleur

grijs

Vermogen

145 PK

Type

1.4 T-Jet Abarth
595

Brandstof

Benzine

Cilinderinhoud

1368 CC

Transmissie

Handgeschakeld

Gewicht:

1050 KG

Prijs

€ 17.850,-

Exterieur
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Chroom delen exterieur, Elektrisch
bedienbare kap, Extra getint glas, LED dagrijverlichting, Lichtmetalen velgen 16", mistlampen voor, Parkeersensor achter

Infotainment
Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth, DAB ontvanger, Multimedia-voorbereiding, Navigatie, Navigatie via Apple carplay,
Radio, Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Achterbank in delen neerklapbaar, Airco (automatisch), Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, Elektrische ramen voor, Lederen
bekleding, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk, Stuur verstelbaar

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter, Airbag(s) hoofd voor, Airbag(s) knie, Airbag(s) side voor, Airbag bestuurder, Airbag passagier, Alarm klasse
1(startblokkering), Anti Blokkeer Systeem, Bandenspanningscontrolesysteem, Elektronisch Stabiliteits Programma, Led koplampen

Opmerkingen
Mooiweerrijders opgelet! Deze cabrio staat te popelen om de vrijheid tegemoet te rijden. Instappen maar! Dit is een auto die is
ontworpen voor uw comfort. Deze Fiat 500 C van het bouwjaar 2016 heeft 49125 kilometer op de teller staan. Hij heeft een
benzinemotor en een automatische transmissie. Het stijlvolle lederen interieur geeft deze Fiat 500 C net dat beetje extra. Ziet er
goed uit, die sportstoelen. Maar waar het om gaat, is de solide zit onder alle omstandigheden. Snel genieten van de buitenlucht is
gemakkelijker dan ooit met dank aan het elektrisch bedienbare cabriodak. Verder is de Fiat uitgerust met: 16 inch lichtmetalen
velgen, extra getint glas, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch verstelbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen
neerklapbare achterbank.
U kunt uw handen aan het stuur houden en uw ogen op de weg. Want het audiosysteem, met dab-ontvangst, en het navigatie met
apple carplay/android bedient u vanaf het stuurwiel. In een auto als deze kunt u niet zonder automatische airconditioning, zodat
de temperatuur altijd goed is. De parkeersensoren registreren alles. Ook dat ene paaltje dat net buiten uw gezichtsveld valt. Met
sportstuur met schakelpaddels en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening is deze auto helemaal compleet.
In de Fiat 500 C heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit.
Vanzelfsprekend leveren wij deze auto met Bovag Garantie. Proefrit maken? Natuurlijk! Bel ons voor een afspraak en hij staat
klaar.

