Toyota Yaris 1.3 vvt-i aspiration

Disclaimer:
Ondanks de zorg die door ons aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden occasions en de gegevens van nieuwe auto's, merken, types, nieuws etc. besteed wordt,
kunnen wij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van onze site
kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door ons aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Aangeboden door

Autobedrijf Schmitz
Noordweg 355
4333 KB
info@autobedrijfschmitz.nl
0118 - 62 97 42

Merk

Toyota

Model

Yaris

Uitvoering

1.3 vvt-i aspiration

Prijs

Op aanvraag

Bouwjaar

11-2012

Carrosserie

Stationwagen

Brandstof

Benzine

Kleur

Paars

Kenteken

24-ZHX-9

Kilometerstand

100.943 km

Transmissie

Handgeschakeld

Motorinhoud

1.329

Vermogen

99 kW

Informatie:
Zeer nette, goed onderhouden Yaris met krachtige 1.3 VVTI Motor
voorzien van airco en achteruitrijcamera.
Prijs compleet inclusief beurt en garantie.
Al onze auto's worden geheel nagezien, afgeleverd met NAP en
nieuwe APK + onderhoudsbeurt volgens fabrieksspecificatie. Geen
bijkomende kosten.
Mobiel zijn wij bereikbaar op het volgende nummer: 06-50930284
Meer informatie
Transmissie: 5 versnellingen, Handgeschakeld
CO2 uitstoot: 120 g/km
Garantie: 6 maanden
Motorrijtuigenbelasting: € 97 - 108 per kwartaal
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kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door ons aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Opties:
Comfort & interieur
airco
elektr. buitenspiegels
elektr. ramen
Veiligheid
ABS
airbag
centrale vergrendeling
cruise control
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