Rijksweg Zuid 90-100

info@autohuislimburg.nl

6134 AD Sittard

06-28336597

Mazda CX-3 2.0 SkyActiv-G 120 TS+ Inclusief 1 jaar garantie
Merk

Mazda

Model

CX-3

Type

2.0 SkyActiv-G 120
TS+ Inclusief 1 jaar
garantie

Bouwjaar

2015

Kilometerstand

45.320 km

Carrosserie

SUV

Transmissie

Automaat

Brandstof

Benzine

€19.990,00
Merk
Mazda

Model
CX-3

Type
Bouwjaar
2.0 SkyActiv-G 120 TS+ Inclusief 1 jaar garantie 2015

Transmissie
A

Brandstof
B

Vermogen
120

Kilometerstand
45320

Accessoires

• ABS

• Accident Avoidance System

• Achterbank in delen neerklapbaar

• Airbag(s) hoofd achter

• Airbag(s) hoofd voor

• Airbag(s) side voor

• Airbag bestuurder

• Airbag passagier

• Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth

• Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

• Boordcomputer

• Buitenspiegels elektronisch verstelbaar

• Buitenspiegels inklapbaar

• Buitenspiegels verwarmbaar

• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

• Cruise control

• DAB-ontvanger

• Dakspoiler

• Dimlichten automatisch

• Electronic Brake Distribution

• Electronic climate controle

• Elektrische ramen voor

• Extra getint glas

• Hill hold-functie

• LED achterlichten

• LED dagrijverlichting

• Lederen stuurwiel

• Lederen versnellingspook

• LED koplampen

• LED mistlampen

• Lichtmetalen velgen

• Metallic lak

• Multimedia-voorbereiding

• Navigatie-systeem full map

• Parkeersensor achter

• Radio-CD/MP3 speler

• Regensensor

• Rijstrooksensor

• Spraakbediening

• Start/stop systeem

• Startblokkering

• Stuur verstelbaar

• Stuurwiel multifunctioneel

• Traction control
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• Voorstoelen verwarmd

Opmerkingen
We mogen wel zeggen dat deze Mazda CX-3 Automaat SkyActiv-G werkelijk in een sublieme staat verkeert, afkomstig van de eerste
eigenaar en aantoonbaar volledig Mazda dealer onderhouden.
De Mazda dealer heeft bij de eerste beurt bij 15.679 km uitgevoerd en de tweede beurt bij 35.679 km.
De auto heeft vrijwel elke mogelijke optie, zoals navigatie, achteruitrijcamera, parkeersensoren voor en achter, lederen stuurwiel,
cruise control, stoelverwarming, lichtmetalen velgen met zeer goede Bridgestone banden, elektrische ramen voor en achter, LaneKeep Assist systeem, i-stop, stoelverwarming voor, lederen interieur delen, clima control, multimedia systeem, lederen armsteun voor,
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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