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Škoda Rapid
Spaceback 1.2 TSi 105 Pk Ambition
Bouwjaar:

2015 (2 januari 2015)

Massa:

1.070 kg

Max trekgewicht:

1.100 kg

Tellerstand:

61.743 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

1ZLH82

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

105 PK

€ 10.850,Exterieur
Lichtmetalen velgen 17 inch

Parkeersensor achter

Achterspoiler

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandbediening

Getint glas

Handgrepen in carrosseriekleur

Metaalkleur

Mistlampen voor

Infotainment
Bluetooth systeem

Multimedia systeem

Multimedia systeem

Originele Audio

Radio CD/MP3

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Airco

Cruise control

Stoelverwarming

Achterbank in delen neerklapbaar

Armsteun voor

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Boordcomputer

Elektrische ramen achter

Elektrische ramen voor

Lederen stuurwiel en versnellingspook

Multifunctioneel stuurwiel

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Derde remlicht

ESP

Isoﬁx

Deze sportieve en complete Skoda Rapid Spaceback is keurig en volgens schema onderhouden. De laatste onderhoudsservice is recent
uitgevoerd op kilometerstand 61.742 door Bosch Car Service Pheifer in Sneek. De APK is geldig tot en met 13-05-2022. Hiermee bieden wij de
auto rijklaar aan inclusief 6 maanden landelijke garantie. Dit is nu typisch een auto die u goed moet bekijken. Want hij zal u beslist verrassen met
zijn ruimte en zijn rijkwaliteiten. Zijn pittige prestaties dankt deze auto aan zijn compacte en zuinige motor. Tijdens koude winterdagen verjaagt
uw stoelverwarming de kou en maakt het rijden heerlijk comfortabel. Bij de rijke uitrusting horen ook 17 inch lichtmetalen velgen, getint glas,
metallic lak, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels, dagrijverlichting, in delen neerklapbare
achterbank en armsteun voorin. De bediening van het orginele audio installatiesysteem gebeurt met knoppen op het stuur. Vanzelfsprekend is
deze auto ook van airconditioning voorzien. Inparkeren en uitparkeren kost geen enkele moeite dankzij de parkeersensoren. Er is cruise control
aan boord, voor veilige en zuinige kilometers. Ook lederen stuur en versnellingspook, boordcomputer, isoﬁx-aansluiting, centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening, buitentemperatuurmeter en bekerhouder horen tot de voorzieningen op deze auto. Pragmatisch en
veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Het bandenspanningscontrolesysteem waakt over de hoeveelheid lucht in de
banden. Bij drukverlies in een band krijgt u automatisch een waarschuwing.

