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Toyota Prius Wagon 1.8 Business Plus, Leder, Navi, BTW aftrekbaar

Prijs

€ 19.999,€ 300,- p.mnd

Kenteken
Bouwjaar
Kilometerstand
Brandstof

KG405P
16-09-2016
173.602 km
Hybride

Transmissie
Kleur
Aantal deuren
Vermogen
Gewicht
BTW/Marge

Automaat
Bruin
5
100 kW (136pk)
1470 kg
BTW

Vestiging
Toyota van Ekris Alphen
Zwanendrift 2
2408 AZ Alphen aan den Rijn
www.vanekris.nl

T 0172-571437
alphen@vanekris.nl
Route beschrijving

Bijzonderheden
..Prius Wagon 1.8 Business plus in de mooie kleur Dark Sherry. Deze Prius Wagon in d ekleur Dark sherry is afkomstig van de 1ste eigenaar
en is door ons Toyota dealer nieuw geleverd en compleet onderhouden.. Voorzien van 7-zitplaatsen, Lederen bekleding, Navigatie,
Stootlijstenset, Bumperbeschermstrip, cruise control, panoramadak, parkeercamera, bluetooth, mistlampen voor en meer! De getoonde prijs
is incl. geldige APK en registratie. Exclusief aflever en garantiepakket t.w.v. € 599,- De afleverkosten van het Toyota Hybrid Plus Pakket* zijn
€599 Hiervoor doen wij het volgende: 12 maanden Toyota garantie. onderhoud inclusief aanvullende werkzaamheden, volledige poetsbeurt
en reiniging van het interieur, halve tank brandstof, Pechhulp pas 24/7 Europa en de Van Ekris voordeel pas.
---- Wij houden ons aan de door het RIVM gestelde richtlijnen in het belang van uw én onze gezondheid.
Heeft u interesse in deze auto maar wilt u eigenlijk de deur niet uit? Dan begrijpen we dat als geen ander. Toch kunnen wij al veel voor u
betekenen. Onze informatieverstrekking kan bijvoorbeeld via de telefoon of e-mail plaatsvinden. Wij kunnen u ook voorzien van extra beelden videomateriaal van deze auto. Een proefrit maken is geen probleem. Op het moment dat u bij ons komt en wilt proefrijden zorgen wij dat
de auto op de contact punten zoals stuur, dashboard, versnelling, deurgrepen etc. schoongemaakt is. Tevens bieden wij u plastic (wegwerp)
handschoenen aan als u dat wilt.

Opties & Accessoires
Exterieur
Buitensp.elektr.verstel-verwarmb.+inklapbaa
r
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Bumpers in carrosseriekleur
Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
Dimlichten automatisch
Elektronische remkrachtverdeling
Getint warmtewerend glas
Keyless entry
LED dagrijverlichting
LED koplampen
Lichtmetalen velgen

Interieur
Achterbank in delen neerklapbaar
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Binnenspiegel automatisch dimmend
Cruisecontrol
Cruisecontrol
Cruise control adaptief
Electronic climate controle
Elektrische ramen voor en achter
Hoofdsteunen actief
ISO fix
Lederen bekleding
Lederen stuurwiel
Leder stuur
Lendesteunen (verstelbaar)

Veiligheid
Achteruitrijcamera
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
Anti doorSlip Regeling
Autonomous Emergency Braking
Brake Assist System
Elektronisch Stabiliteits Programma
Running Daylights

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

Lichtmetalen velgen 16"
Metaalkleur
mistlampen voor
Panoramadak
Parkeer assistent
Stootlijstenset

Parkeercamera
Regensensor
Start-Stop-Systeem
Stoelverwarming
Stuur verstelbaar
Voorstoelen verwarmd

VSC + TRC

Overige
1e Eigenaar
100% dealer onderhouden
Bleutooth
BTW Aftrekbaar
Start knop

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

