(geprint op: 16-10-2019) (link)

Toyota Yaris 1.5 VVT-i Active automaat, NIEUW, Parkeercamera, Direct leverbaar, GRATIS
Automaat!

Prijs

€ 19.440,€ 292,- p.mnd

Kenteken
Bouwjaar
Kilometerstand
Brandstof

YARI58

Transmissie
Kleur
Aantal deuren
Vermogen
Gewicht
BTW/Marge

Automaat
Zwart
5
82 kW (111pk)
1040 kg
BTW

5 km
Benzine

Vestiging
Toyota Van Ekris Maarssen
Kometenweg 2
3606 BD Maarssen
www.vanekris.nl

T 0346-557000
verkoop.maarssen@vanekris.nl
Route beschrijving

Bijzonderheden
Nieuwe Yaris 1.5 Active automaat. Deze Yaris in de kleur Night Sky black is uit voorraad leverbaar en voorzien van parkeercamera,
Bluetooth, Cruise control, Climate Control, toyota safety sense en meer met veel voordeel! Nu van €21.840,- voor €19.440,- uw voordeel is
€2.400,-! De geadverteerde prijs is inclusief kosten rijklaar maken; matten, kenteken, registratie, verwijderingsbijdrage etc. maar excl. ons
optionele afleverpakket van € 199,- daarvoor krijgt u een volle tank, Lampenset en poetsen. Van Ekris heeft meerdere Yarissen in
verschillende uitvoeringen en kleuren op voorraad staan bel voor informatie en beschikbaarheid naar onze adviseurs op 0297-230350. Let op!
de korting is incl. de huidige gratis automaat actie en inruilpremie actie die u alleen krijgt wanneer u een auto inruilt. Autoverzekering en
Financiering mogelijk. Prijsstelling nieuwe auto\\'s niet i.c.m acties. Voor meer info zie: www.vanekris.nl (druk en zetfouten voorbehouden)

Opties & Accessoires
Exterieur
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels in carrosseriekleur
Buitenspiegels verwarmbaar
Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
Metaalkleur

Interieur
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Cruise control
Electronic climate controle
Elektrische ramen voor
Lederen stuurwiel
Lederen versnellingspook
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Regensensor
Stuurbekrachtiging
Stuur verstelbaar

Veiligheid
Achteruitrijcamera
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) knie
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Bandenspanningscontrolesysteem
Brake Assist System
Hill hold functie
Rijstrooksensor
Verkeersbord detectie

Overige
Autonomous Emergency Braking
Bots herkenning systeem

Bekijk ook onze andere sites:
www.priusoccasions.nl | www.yarisoccasions.nl | www.aygooccasions.nl | www.aurisoccasions.nl | www.toyotahybrideoccasions.nl

Elektronische remkrachtverdeling
Elektronisch Stabiliteits Programma
Fabrieksgarantie
grootlichtassistent

Bekijk ook onze andere sites:
www.priusoccasions.nl | www.yarisoccasions.nl | www.aygooccasions.nl | www.aurisoccasions.nl | www.toyotahybrideoccasions.nl

