SMART FORFOUR
1.0 71PK BUSINESS SOLUTION BLUETOOTH CRUISE CONTRO

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

€* 9 925

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 XL (24 Maand)

070 8502400

GEDETAILLEERDE KENMERKEN
Kilometerstand : 14917 km garantie
Versnellingsbak : Handgeschakeld
Kleur : Zwart
Garantie : Leeuwekeur Plus XL
Din vermogen : 71 ch
Registratiedatum : 09/2018

Silhouette : Hatchback
Aantal zitplaatsen : 4
Brandstof : Benzine
Belasting : 22 %
CO2 : 97 g/km

UITRUSTING
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COMFORT

VEILIGHEID

airco
automatische airconditioning
climate control
cruise control
cruise control met limiter (variabale
snelheidsbegrenzer)
dynamic steering met snelheidsafhankelijke
stuurbekrachtiging
hill start assist

abs (anti blokkeer systeem) met elektronische
remkrachtverdeling
airbag voor bestuurder en voorpassagier
bandenspanningscontrolesysteem
driepuntveiligheidsgordels met gordelspanner
en gordelkrachtbegrenzer
esp- elektronisch stabiliteitsprogramma
gordelwaarschuwingssysteem voor de
bestuurder en voorpassagier
Pechset met compressor en
bandenreparatieset
weergave gordelstatus achter in de dakconsole

EXTERIEUR
15'' achtspaaks lichtmetalen velgen zilver
buitenspiegels elektrisch verstel- en
verwarmbaar
Buitenspiegels generfd (zwart)
buitenspiegels met asferisch gebogen
spiegelgas aan bestuurderszijde
comfortruitenwissers met snelheidsafhankelijke
intervalschakeling en automatische
wis/was-functie
grille black (uni)
inklapbare buitenspiegels
lichtmetalen velgen

ANDERE

12v-aansluiting met afdekpaneel in de
middenconsole
85°- achterportieren
achterruitverwarming
achterruitwisser met intervalschakeling en
automatische wis-/wasfunctie
achterzijruiten handmatig uitstelbaar
Brandstoftank (35 liter)
carrosserie in unilak black of white
crashsensor om noodknipperlichtinstallatie te
INTERIEUR
activeren
Achterbankleuning neerklapbaar, niet gedeeld Dashboard en portieren generfd (zwart) en
accentdelen in wit
bagageafdekking (scherm) met netvak
dashboardkastje, afsluitbaar
buitentemperatuurmeter met
derde remlicht
vorstwaarschuwing
Driespaaks stuurwiel, applicatie in
interieurverlichting voor en achter
hoogglanzend zwart
Portiergrepen interieur generfd (zwart)
drive lock - automatische centrale
portiervakken voor en achter
vergrendeling tijdens het rijden
stoelbekleding in stof zwart
ehbo-set
Elektrische ruitbediening
MULTIMEDIA
gevarendriehoek
bluetooth carkit
h4-halogeenkoplampen met geïntegreerd
bluetooth verbinding
led-dagrijlicht
centrale vergrendeling met radiografische
i-size-kinderzitverankering achter
afstandsbediening, optische sluitmelding en
iso-fix
startblokkering
kneebag voor bestuurder
Combi-instrument met monochroom
koplampverstelling (handmatig)
lcd-display en boordcomputer
Middenconsole met dubbele bekerhouder voor,
Radiovoorbereiding incl. staafantenne en 2
enkelvoudige
bekerhouder achter
luidsprekers
smart audio-systeem met aux-/usb-aansluiting,
bluetooth-aansluiting met handsfreefunctie,
audiostreaming en smart cross connect app
voor ios en android
usb aansluiting
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