(geprint op: 17-09-2019) (link)

Toyota Prius 1.8 Executive, Leder, Schuifdak, NIEUW MODEL! VOORDEEL!

Prijs

€ 35.485,€ 532,- p.mnd

Kenteken
Bouwjaar
Kilometerstand
Brandstof

PRIUN3
31-05-2019
15 km
Hybride

Transmissie
Kleur
Aantal deuren
Vermogen
Gewicht
BTW/Marge

Automaat
Zwart
5
90 kW (122pk)
1350 kg
BTW

Vestiging
Toyota Van Ekris Mijdrecht
Industrieweg 48
3641 RM Mijdrecht
www.vanekris.nl

T 0297-230350
mijdrecht@vanekris.nl
Route beschrijving

Bijzonderheden
...Zojuist nieuw in onze showroom! De nieuwe Prius Executive in de kleur Attidude Black metallic. Deze prachtige uitvoering is direct leverbaar
en te rijden bij Van Ekris. Zeer rijk uitgerust met o.a: 17 inch lichtmetalen velgen met banden, Schuif/Kanteldak, Lederen bekleding i.c.m.
stoelverwarming, 17 Inch. LM zwarte velgen, navigatie, Draadloos telefoonlader, JBL audio, Parkeersensoren V/A, parkeercamera, adaptieve
cruise control en meer! Andere diverse uitvoeringen en kleuren ook leverbaar bij Van Ekris! Zit uw kleur er niet tussen? Neem dan contact met
ons op, wij verwachten een continue toevoer van de nieuwe Priussen. Normaal compleet rijklaar € 38.275,- nu met € 2.500,- voordeel! €
35.485,- rijklaar. De geadverteerde prijs is inclusief kosten rijklaar maken; matten, kenteken, registratie, verwijderingsbijdrage etc. maar excl.
ons optionele afleverpakket van € 250,- daarvoor krijgt u een volle tank, Lampenset en poetsen. Voor meer C-HR aanbiedingen zie
www.vanekris.nl. Van Ekris heeft meerdere CHR\\\\\\'s in verschillende uitvoeringen en kleuren op voorraad staan bel voor informatie en
beschikbaarheid naar onze adviseurs op 0297-230350.U ontvangt naast de standaard 3 jaar fabriek garantie ook 5 jaar hybride garantie en
een pechhulp service pas voor heel Europa met gratis de Van Ekris voordeelpas. Let op! in de korting is ook de huidige Inruilpremie verwerkt
die u alleen krijgt als u ook een auto inruilt. Autoverzekering en Financiering mogelijk. Prijsstelling nieuwe auto\\'s niet i.c.m acties. Voor meer
info zie: www.vanekris.nl (druk en zetfouten voorbehouden)

Opties & Accessoires
Exterieur
Achterspoiler
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Bumpers in carrosseriekleur
Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
Dimlichten automatisch
Elektrisch glazen schuif-/kanteldak
Keyless entry
LED dagrijverlichting
LED koplampen
Lichtmetalen velgen
Metaalkleur
Mistlampen voor

Interieur
12Volt aansluiting
Achterbank in delen neerklapbaar
Airco
Airco met elektronische regeling
Armsteun achter
Armsteun voor
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Binnenspiegel automatisch dimmend
Boordcomputer
Cruise control
Cruise control adaptief
Electronic climate controle
Elektrische ramen achter
Elektrische ramen voor
Hoofdsteunen achter

Veiligheid
Achteruitrijcamera
Airbag(s) gordijn
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) knie
Airbag(s) side voor
Airbag(s) window
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Bandenspanningscontrolesysteem
Brake Assist System
Dodehoek detector

Bekijk ook onze andere sites:
www.priusoccasions.nl | www.yarisoccasions.nl | www.aygooccasions.nl | www.aurisoccasions.nl | www.toyotahybrideoccasions.nl

Open dak
Parkeer assistent
Parkeersensor achter
Parkeersensor voor
Schuif-/kanteldak

Lederen bekleding
Lederen stuurwiel
Lendesteunen (verstelbaar)
Regensensor
Smart Key Entry
Startknop
Stuurbekrachtiging
Stuur verstelbaar
Voorstoelen verwarmd

Hill hold functie
Intelligent parking assist
Verkeersbord detectie
VSC & TRC

Overige
100% Dealer Onderhouden
Achteropkomend verkeer waarschuwing
Autonomous Emergency Braking
bots waarschuwing systeem
BTW Aftrekbaar
Draadloze telefoonlader
Elektronische remkrachtverdeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
Fabrieksgarantie
grootlichtassistent
HYBRIDE GARANTIE
keyless start
Rijstrooksensor met correctie
Snel leverbaar!
Uitparkeer waarschuwing

Bekijk ook onze andere sites:
www.priusoccasions.nl | www.yarisoccasions.nl | www.aygooccasions.nl | www.aurisoccasions.nl | www.toyotahybrideoccasions.nl

