Suzuki Swift 1.2 exclusive easss

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

Sturm Dealer Occasions
Mortiereboulevard 1
4337 RD
info@sturmdealeroccasions.nl
0118-420390

Merk

Suzuki

Model

Swift

Uitvoering

1.2 exclusive easss

Prijs

€ 8.900

Bouwjaar

06-2014

Carrosserie

Stationwagen

Brandstof

Benzine

Kleur

Candy White

Kenteken

4T-XN-47

Kilometerstand

100.453 km

Transmissie

Handgeschakeld

Motorinhoud

1.242

Vermogen

94 kW

Gewicht

920 kg

Garantie

BOVAG Garantie

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.

Informatie:
Algemene informatie
Modelreeks: jul 2011 - jun 2014
Modelcode: FZ/NZ
Technische informatie
Koppel: 118 Nm
Transmissie: 5 versnellingen, Handgeschakeld
Tankinhoud: 42 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 12,3 s
Topsnelheid: 165 km/u
Milieu
CO2 uitstoot: 113 g/km
Energielabel: B
Onderhoud, historie en staat
APK: gekeurd tot mrt 2023
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 75 - 83 per kwartaal
Leaseprijs: € 149 p/m (financial lease, 72 maanden, informeer naar de
mogelijkheden en voorwaarden)
Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
BOVAG Afleverbeurt: Ja

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.

Opties:
Comfort & interieur
Achterbank neerklapbaar
Airconditioning
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Centrale deurvergrendeling afstandbediend
Climate control
Cruise Control
Elektrisch bedienbare ramen voor
Elektrisch bedienbare buitenspiegels
In hoogte verstelbaar stuur
Lederen stuurwiel
Radio/CD speler
Stoelverwarming bestuurder
Stoelverwarming voor
Exterieur
Buitenspiegels in carroseriekleur
Getint glas
Lichtmetalen velgen
Mistlampen voor
Verwarmde buitenspiegels
Veiligheid
Airbag bestuurder
Airbags voor
Alarmsysteem klasse I
Anti blokkeer systeem
Automatische Stabiliteits Controle
Knieairbag(s)
Startonderbreking
Zij-airbags voor

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.

