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Mazda CX-5 2.0 GT-M 4WD Nav Leer Camera
Merk

Mazda

Model

CX-5

Type

2.0 GT-M 4WD Nav
Leer Camera

Bouwjaar

2013

Kilometerstand

49.810 km

Carrosserie

SUV

Transmissie

Automaat

Brandstof

Benzine

€23.990,00
Merk
Mazda

Model
CX-5

Type
2.0 GT-M 4WD Nav Leer Camera

Transmissie
A

Brandstof
B

Vermogen
161

Bouwjaar
2013

Kilometerstand
49810

Accessoires

• ABS

• Accident Avoidance System

• Achteruitrijcamera

• Airbag(s) hoofd achter

• Airbag(s) hoofd voor

• Airbag(s) side voor

• Airbag bestuurder

• Airbag passagier

• Armsteun achter

• Audio installatie premium

• Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth

• Bagagedek

• Bandenspanningscontrolesysteem

• Bi-xenon adaptief (+koplampreiniging)

• Binnenspiegel automatisch dimmend

• Bluetooth handsfree

• Boordcomputer

• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

• Buitenspiegels verwarmbaar

• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

• Cruise control

• Dimlichten automatisch

• Dodehoek detector

• Electronic climate controle

• Elektrische ramen achter

• Elektrische ramen voor

• Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel

• ESP

• Extra getint glas

• Glazen panoramadak

• Grootlicht-assistent

• Hill hold-functie

• Keyless entry

• Lederen interieur

• Lederen stuurwiel

• Lederen versnellingspook

• Lendesteunen (verstelbaar)

• Lichtmetalen velgen 19"

• Metallic lak

• Mistlampen voor

• Multimedia-voorbereiding

• Navigatie-systeem full map

• Parkeersensor voor en achter

• Regensensor

• Rijstrooksensor

• Startblokkering

• Stuurwiel multifunctioneel
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• Voorstoelen verwarmd

Opmerkingen
Inbegrepen afleverpakket: Afleverpakket (1)
Deze Mazda CX-5 GT-M 4WD verkeert in een nieuwstaat, afkomstig van de eerste Duitse eigenaar en is volledig Mazda dealer
onderhouden. Hetgeen aantoonbaar is middels de historie uitdraai welke wij van de Mazda dealer hebben ontvangen.
Overzicht van de beurten bij de Mazda dealer Auto-Nauheim te Eschborn Duitsland:
- 11.128 km
- 21.654 km
- 36.015 km
- 45.842 km
De auto heeft vrijwel elke mogelijke optie zoals lederen bekleding, automaat, elektrisch glazen zonnedak, navigatie, multimedia
systeem, achteruitrijcamera, parkeersensoren voor en achter, keyless entry, stoelverwarming, xenon verlichting, climate control met
gescheiden zones, cruise control, lederen stuurwiel, extra getint glas, 19 inch lichtmetalen velgen.
AutoHuisLimburg is specialist in de verkoop van kwalitatief hoogwaardige tweedehands auto's. Inruil is mogelijk en wij hanteren geen
afleverings/ rijklaar kosten. Bij vragen staan wij u graag van maandag t/m zondag te woord.
Voor verdere informatie kunt u ook onze website bezoeken.
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