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Toyota Auris
1.8 Full Hybrid Executive
Bouwjaar:

2013 (11 januari 2013)

Massa:

1.355 kg

Tellerstand:

57.338 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Hybride

Kenteken:

72ZRN8

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

0 PK

€ 13.650,Exterieur
Led Dagrijverlichting

Lichtmetalen velgen

Lichtmetalen velgen

Parkeersensor achter

Achterspoiler

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dimlichten automatisch

Getint glas

Handgrepen in carrosseriekleur

Metaalkleur

Mistlampen voor

Infotainment
Originele Audio

Radio CD/MP3 speler

Interieur
Climate Controle

Cruise control

Multifunctioneel stuurwiel

Airco

Armsteun voor

Boordcomputer

Elektrische ramen achter

Elektrische ramen voor

Hoofdsteunen achter

Hoogte Verstelling Stoel

Lederen stuurwiel en versnellingspook

Stuurbekrachtiging

Veiligheid
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

Brake Assist System

Derde remlicht

Isoﬁx

Deze keurige en zuinige Toyota Auris is nieuw geleverd door Toyota Dealer van Boxtel in Den Bosch. De auto is keurig en volgens schema
onderhouden. De laatste onderhoudsservice is recent uitgevoerd op kilometerstand 57.308 door Autobedrijf Pheifer in Sneek. De APK is geldig tot
en met 24-03-2021. Hiermee bieden wij de auto rijklaar aan inclusief 6 maanden landelijke garantie. Wereldwijd worden de Japanse automerken
geprezen om hun baanbrekende ontwerpen en het hoge kwaliteitsniveau van hun auto’s. Bij de rijke uitrusting horen ook getint glas, metallic lak,
elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch inklapbare buitenspiegels, dagrijverlichting en armsteun voorin. Het orginele audio
installatiesysteem biedt glasheldere geluidskwaliteit. U bedient dit veilig via het stuurwiel. Het spreekt voor zich dat een auto als deze ook van
climate control is voorzien. Geen parkeervak is te klein dankzij de assistentie van de parkeersensoren. Natuurlijk is er ook cruise control aan
boord, waarmee u meer ontspannen en zuiniger rijdt. Wat u ook in deze auto kunt vinden zijn lederen stuur en versnellingspook, boordcomputer,
isoﬁx-aansluiting en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening. De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Toyota Auris samen.
Brake assist herkent een noodsituatie en voert de remdruk op om de remweg te verkorten.

