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Toyota Yaris
1.0 VVT-i Now 5-drs
Bouwjaar:

2014 (7 november 2014)

Massa:

945 kg

Max trekgewicht:

750 kg

Tellerstand:

65.822 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

7XVS33

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

69 PK

€ 8.850,Exterieur
Achterspoiler

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Getint glas

Handgrepen in carosseriekleur

Metaalkleur

Trekhaak (meerprijs van 595,- euro)

Infotainment
Originele Audio

Radio CD/MP3 speler

Interieur
Achterbank in delen neerklapbaar

Airco

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Boordcomputer

Elektrische ramen voor

Hoogte Verstelling Stoel

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

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

Isoﬁx

Deze keurige en zuinige Toyota Yaris is nieuw geleverd en keurig volgens schema onderhoudend door Toyota Dealer Louwman in Amersfoort. De
laatste onderhoudsservice is uitgevoerd op kilometerstand 58.380. De APK is geldig tot en met 07-11-2020. Hiermee bieden wij de auto rijklaar
aan inclusief 6 maanden landelijke garantie. Toonaangevende techniek en een hoge mate van degelijkheid, dat zijn enkele van de eigenschappen
van Japanse auto’s. Dat ziet u terug in deze Toyota Yaris van het bouwjaar 2014, die op de teller 65.822 kilometer heeft staan. Met deze Toyota is
een pittige rijstijl mogelijk, terwijl de motor toch spaarzaam met brandstof omgaat. Ook getint glas, 2-laags metallic lak, elektrisch bedienbare
ramen voor, elektrisch verstelbare buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank zijn aan boord. Het maakt niet uit hoe warm het buiten is,
want met de airconditioning bepaalt u zelf de binnentemperatuur. Ook verstelbaar stuur, boordcomputer, isoﬁx-aansluiting en centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening zijn aan boord. Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen.
Brake assist herkent een noodsituatie en voert de remdruk op om de remweg te verkorten.

