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VOERTUIGBROCHURE

Honda Civic 1.3 HYBRID AUT. + DAB+ / TREKHAAK /
STOELVERWARMING

€ 4.700,-

Merk

Honda

Model
Type

Civic
1.3 HYBRID AUT. + DAB+ / TREKHAAK /
STOELVERWARMING

Carroserievorm
Jaar
Kleur
Brandstof
Transmissie
Kilometerstand
Kenteken
Gewicht (leeg)
BTW/Marge

BESCHRIJVING

FINANCIEREN

Sedan
01 / 2009
blauw
Hybride
Automaat
237.307 km
01-HLT-3
1268 kg
Marge

VERZEKEREN

Beschrijving voor deze auto
Origineel Nederlandse Civic Hybrid 1.3 benzine / hybride automaat, DAB+ digitale radio, Climate control, Stoelverwarming, Trekhaak (voor een
fietsendrager), Cruise control, Bluetooth carkit, Parkeersensoren, Audio stuurwielbediening, Leder stuurwiel, Middenarmsteun, Donker glas achter,
Lichtmetalen velgen. Bedrijfsinformatie: Iedere werkdag geopend van 08.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur. Wij hebben een
buitenterrein van ruim 10.000 vierkante meter en een ruime showroom, er is dus ruimte genoeg om de 1,5 meter afstand te houden. De door ons
genoemde communicatieadviesprijzen zijn inclusief onvermijdbare kosten benodigd voor levering van de auto. Optionele pakketten en-/of uitrusting
zijn altijd een keuze van de consument en worden tegen meerprijs geleverd. Voor meer foto's van dit voertuig bezoekt u onze website www.hazet.nl.
Inruil- en financiering van uw auto is mogelijk. Tevens financial lease beschikbaar met zeer gunstige tarieven en acceptatievoorwaarden, ook voor
ZZP’ers. Ons adres: Transitoweg 2, 4051 CA, Ochten. Wij zijn telefonisch bereikbaar op: +31344642819 en tijdens openingstijden via Whatsapp:
+31633025511 (bellen naar dit nummer is niet mogelijk).

ACCESOIRES

Deze auto heeft de volgende accessoires
Airbag bestuurder
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) side voor
Airco (automatisch)
Anti Blokkeer Systeem
Audioinstallatie met cd-wisselaar
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Elektrische ramen voor en achter
Lederen stuurwiel
Metaalkleur
Parkeersensor achter
Stuur verstelbaar
Trekhaak
mistlampen voor

Airbag passagier
Airbag(s) hoofd voor
Airco
Alarm klasse 1(startblokkering)
Armsteun
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Cruise control
Elektronische remkrachtverdeling
Lichtmetalen velgen 15"
Multimedia-voorbereiding
Radio cd speler
Stuurbekrachtiging
Voorstoelen verwarmd

AFBEELDINGEN

Alle foto's van deze auto

