MAZDA 6
2.0 SKYACTIV-G 165PK AUTOMAAT NAVIGATIE GT

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

€* 27 850

DAVO LEIDSCHENDAM
Veurse Achterweg 22
2264 SG LEIDSCHENDAM

* Excl. kosten van inschrijving en brandstof. vermelding verplicht vanaf 1.1.79 conform decreet
78993 van 4.10.78

Garantie Leeuwekeur Plus (12 Maand)

(070) 850 24 00

GEDETAILLEERDE KENMERKEN
Kilometerstand : 45845 km garantie
Versnellingsbak : Automaat
Kleur : Grijs
Garantie : Leeuwekeur Plus
Din vermogen : 165 ch
Registratiedatum : 01/2017

Silhouette : Stationwagen
Psa.vo.search.nbplaces : 5
Brandstof : Benzine
Belasting : 22 %
CO2 : 139 g/km

UITRUSTING

COMFORT
climate control
climate control – dual zone met ventilatie
achterin
cruise control
parkeersensoren voor & achter
parkeersensoren voor en achter
smart keyless entry

airbags bestuurder en bijrijder
bandenspanningswaarschuwingssysteem en
bandenreparatieset
mogelijkheid airbaguitschakeling
bijrijdersstoel
zij- en gordijnairbags
ANDERE

adaptieve bochtenverlichting (afls)
blind spot monitoring (bsm)):
dodehoek-detectiesysteem
EXTERIEUR
boordcompter met buitenthermometer,
17-inch lichtmetalen velgen
schakelindicator en verbruiksmonitor
elektrisch bedienbare ramen voor en achter
centrale deurvergrendeling met
elektrisch verstelbare en verwarmde
afstandsbediening, start-/stopknop en
buitenspiegels in carrosseriekleur met
wegrijbeveiliging
geïntegreerde knipperlichten
dubbel uitlaatsysteem
gt-m grille en voorbumper
drive mode selection
lichtmetalen velgen
dynamic stability control (dsc) met
tractiecontrole (tcs)
INTERIEUR
elektronische remassistentie (eba)
achterbank in twee delen neerklapbaar
elektronische parkeerrem
(60:40)
g-vectoring control
automatisch dimmende binnenspiegel
elektronische remkrachtverdeling (ebd)
beide voorstoelen en stuurwiel in hoogte en
i-stop technologie, start- / stopsysteem
diepte verstelbaar
hill launch assist (hla): automatische
bose premium-audiosysteem met 11
remfunctie tegen wegrollen op een helling
speakers
isofix-bevestigingspunten voor kinderzitjes
elektrisch verstelbare voorstoelen,
achterin
bestuurdersstoel incl lendensteun en
led-achterlichten
geheugenfunctie
led-koplampen, led-dagrijverlichting en
karakuri-interieuroplossing: vlakke laadvloer
led-mistlampen
bij neergeklapte achterbank
metallic lak
lederen stuurwiel en pookknop
noodstopsignalering (ess)
licht- en regensensor
privacy glass
middenarmsteun voor met opbergruimte
smart city brake support: bewegingssensor
twee bekerhouders voor met rolcover
voor met automatisch remmen tot 30 km / uur
zwart lederen interieur met deep red panelen
plafondconsole met zonnebrilhouder
(dashboard en portieren)
stuurwielbediening cruise control en bluetooth
MULTIMEDIA
stoelverwarming vóór met drie standen
verstelbare lendensteun op bestuurdersstoel
bluetooth carkit
verlichting make-up spiegels en
geïntegreerd navigatiesysteem
dashboardkastje
mzd connect, multimedia- en
smartphone-connectiviteit met extra
usb-aansluiting, bluetooth en spraakbesturing
navigatie
stuurwielbediening audio en boordcomputer
VEILIGHEID
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