HONDA HR-V
1.5 i-VTEC 130pk Elegance Trekhaak Parkeersensoren

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

€* 18 725

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 : 60029 km garantie
Versnellingsbak : Handgeschakeld
Kleur : Grijs
Garantie : Leeuwekeur Plus
Din vermogen : 131 ch
Registratiedatum : 01/2016

Silhouette : MPV
Brandstof : Benzine
Belasting : 25 %
CO2 : 130 g/km
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UITRUSTING
srs airbag passagier met aan-uit schakelaar
veiligheidsgordels voor- en achteraan met
oprolmechanisme
met dubbele fase
adaptieve elektrische stuurbekrachtiging (eps)
noodvergrendeling (elr)
airco
zijdelingse airbags (vooraan)
climate control
cruise control met snelheidsbegrenzer
ANDERE
cruise control
12 volt-aansluiting in bagageruimte
dual zone automatische airconditioning
12v-aansluiting in centrale console
elektrische stuurbekrachtiging (eps)
12v-aansluiting vooraan
hill start assist
actief stadremsysteem
parkeersensoren, voor / achter
afstandbediening zijruiten
parkeersensoren voor & achter
alarmsysteem
antidiefstalsysteem
EXTERIEUR
armsteun achteraan
elektrische buitenspiegels, verstelbaar,
audiobediening in stuur geïntegreerd
verwarmbaar
auto start & stop systeem
elektrisch bedienbare ramen voor en achter
automatische regeling lichtsterkte koplampen
elektrisch inklapbare buitenspiegels
(highbeam support system)
inklapbare buitenspiegels met
bestuurdersstoel, in hoogte verstelbaar,
afstandsbediening
manueel
ruitenwisser achter
binnenste chroom deurhandgrepen
bodemvak
INTERIEUR
centrale deurvergrendeling met 2
actieve hoofdsteunen voor
afstandsbedieningen
afdekscherm voor de bagageruimte (hard)
dakspoiler in koetswerkkleur
middenarmsteun
elektrisch bedienbare portierruiten achter, met
stoelbekleding stof
auto op-/-neerfunctie
verwarmbare voorstoelen
econ modus
elektrische handrem
MULTIMEDIA
elektrisch bedienbare portierruiten voor, met
auto op-/-neerfunctie
2x usb ingang, 1x hdmi ingang
emergency stop signal (ess)
bluetooth carkit
follow me home koplampen
bluetooth hands free telefoonsysteem
haaienvindesign dakantenne
usb aansluiting
halogeen dagrijlichten
VEILIGHEID
frontale botsingwaarschuwingssysteem (fcw)
abs (anti blokkeer systeem) met ebd
honda connect
(elektronische remkrachtverdeling)
halogeen koplampen
bandenreparatiekit
herkenning verkeersborden (tsr)
gordijnairbags, voor en achter
...
i-srs airbag bestuurder (tweetrapsontplooiing)
COMFORT

