Suzuki Swift 1.3 GS 1999

Deze auto wordt geleverd met een geldige APK.Dit betreft een meeneemprijs zonder garantie.Met zijn

Kenteken

68DRSL

Merk

Suzuki

Model

Swift

bedienbare ramen voor, elektrisch verstelbare buitenspiegels en neerklapbare achterbank. Allicht is er in

Type

1.3 GS

deze auto ook airconditioning. De uitrusting van deze auto is met toerenteller en centrale

Carrosserie

Hatchback

Aantal deuren

3

Kilometerstand

215380

Van harte welkom bij Autohuis de Poort! De prijs voor deze auto is inclusief een geldige APK. De auto

Brandstof

Benzine

wordt op naam overgeschreven en tevens heeft de auto een pre inspectie en vloeistof controle gehad.

Transmissie

Handgeschakeld

Aantal versnellingen

5

geweldige prestaties en dynamische uiterlijk laat deze sportieve eyecatcher het hart van veel
autoliefhebbers sneller kloppen. We hebben het hier over een Suzuki Swift. In deze sportstoelen voel je
je &eacute;&eacute;n met je auto. Bij de uitrusting van deze Suzuki horen onder meer elektrisch

portiervergrendeling behoorlijk compleet. We kunnen u veel dingen over deze auto vertellen, maar het is
beter als u hem zelf komt bekijken en ervaren. Neemt u snel contact met ons op?

Onderhoud en aanvullende garantiepakketten bieden wij u graag tegen meerprijs aanWij rekenen
&euro; 95,00 afleverkosten, deze kosten zitten al verwerkt in de prijs van de auto. Informeer hiernaar bij

Basiskleur

groen

Voor informatie , Autohuis de Poort Woudenberg, Europaweg 2, 3931 NJ, telefoonnummer

Laksoort

metallic

033-2472791. verkoop@autohuisdepoort.nlAlle moeite is genomen om de informatie op internet zo

Bouwjaar

1999

max. Trekgewicht

800

Massa

755

Aantal cilinders

4

Cilinder inhoud

1298

Vermogen KW

50

Vermogen PK

68

Aantal zitplaatsen

5

Interieurkleur

Donker grijs

Bekleding

Stof

NAP label

n

Onderhoudsboekjes

ja

100% onderhouden

Nee

Prijs

€ 950

de verkoopadviseur.OPENINGSTIJDEN: 9.00 UUR TOT 17:00 uur. Zaterdag 9.00 uur tot 17.00 uur.

nauwkeurig en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom
niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen
be&iuml;nvloeden.
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