MAZDA CX-5 2.0 TS+ 2WD NAVI LAGE KM 1E
EIGENAAR
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Voertuiggegevens

KENTEKEN

H528JB

PRIJS

€ 16.940,-

MERK

MAZDA

CARROSSERIEVORM

SUV

MODEL

CX-5

MOTORVERMOGEN

165 PK

KM STAND

66950

KLEUR

BRANDSTOF

BENZINE

BOUWJAAR

2013

Algemeen:
Zeer nette Mazda CX-5, uitgerust met onder andere navigatiesysteem, climate control, cruise control,
parkeersensoren, 17 inch lichtmetalen velgen en Bluetooth telefoon verbinding. Volledig dealer onderhouden,
historie aanwezig. Eerste eigenaar. Inruil is mogelijk!
Autopunt zekerheidspakket: (inbegrepen in de verkoopprijs)
(aankoopprijs vanaf € 5.000,-)
√ Kilometerhistorie gegarandeerd
√ Nieuwe APK-keuring van minimaal 12 maanden
√ Vloeistoﬀen check
√ 6 maanden BOVAG- garantie
Autopunt Extra zekerheidspakket: € 595,(aankoopprijs vanaf € 5.000,-)
Naast alles wat u krijgt in het Autopunt Zekerheidspakket ontvangt u:
√ BOVAG 40-Puntencheck (volledige technische inspectie)
√ BOVAG Aﬂeverbeurt (onderhoudsbeurt volgens fabrieksspeciﬁcatie)
√ Indien nodig vervanging van distributieriem
√ 6 maanden of 15.000 km garantie op slijtage onderdelen
√ Auto wordt afgeleverd met een minimaal bandenproﬁel van 3.5 mm (zomerbanden) of 4.5 mm (winterbanden)
√ Airco-service (Reinigen,afvullen van het aircosysteem incl. geur behandeling)
√ Minimaal € 25,- brandstof bij aﬂevering
√ Reconditionering/poetsen van in- en exterieur (polijsten en diepstomen)
√ RDW kenteken tenaamstelling
Bent u niet in de gelegenheid ons te bezoeken?
Wij komen graag naar u toe! Vraag naar de voorwaarden.
Autopunt Van Herpen, meer dan 70 jaar BOVAG-lid en BOVAG-autobedrijf van het jaar 2012.
Garantie:
Service en garantie staan bij ons hoog in het vaandel. Voor een overzicht van de verschillende garantiepakketten
klikt u hier.
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Accessoires
Climate control,Lichtmetalen wielen (17"),Metallic lak,Navigatiesysteem,Airbag bestuurder,Airbag
passagier,Alarmsysteem klasse I,Antiblokkeersysteem,Automatisch dimmende binnenspiegel,Automatische
dimlichten,Automatisch noodremsysteem,Bagageafdekking,Bandenspanningscontrole,Boordcomputer,Centrale
deurvergrendeling afstandbediend,Cruise control,Dealer onderhouden,Elektrisch bedienbare ramen
achter,Elektrisch bedienbare ramen voor,Elektrisch inklapbare buitenspiegels,Elektrisch verstelbare
buitenspiegels,Getint glas,Hill-hold control,Hoofdairbags achter,Hoofdairbags voor,Lederen stuurwiel,Lederen
versnellingspook,Lendesteunen,Middenarmsteun achter,Mistlampen voor,Multifunctioneel stuurwiel,Multimediavoorbereiding,Onderhoudsboekjes aanwezig,Radio/CD speler,Radio met MP3
ondersteuning,Regensensor,Stabiliteitscontrole,Startonderbreker,Stoelverwarming voor,Telefoonvoorbereiding met
bluetooth,Verwarmde buitenspiegels,Zij-airbags voor
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Garantie
Service en garantie staan bij ons hoog in het vaandel. Wij rekenen geen rijklaarmaakkosten omdat wij vinden dat u
niet voor verrassingen moet komen staan, wel bieden wij u de mogelijkheid tot het aanschaﬀen van een
zekerheidspakket waarmee u een halfjaar zorgeloos op weg kunt.
Autopunt Zekerheidspakket: (inbegrepen in de verkoopprijs) (aankoopprijs tot € 5.000,- of aankoop zonder
garantie)
Kilometerhistorie gegarandeerd
Nieuwe APK-keuring van minimaal 12 maanden
Vloeistoﬀen check
6 maanden BOVAG-garantie
Autopunt Extra Zekerheidspakket: € 595,- (aankoopprijs vanaf € 5.000,-)
BOVAG 40-Puntencheck (volledige technische inspectie)
BOVAG Aﬂeverbeurt (onderhoudsbeurt volgens fabrieksspeciﬁcatie)
Indien nodig vervanging van distributieriem
6 maanden of 15.000 km garantie op slijtage onderdelen
Auto wordt afgeleverd met een minimaal bandenproﬁel van 3.5 mm (zomerbanden) of 4.5 mm
(winterbanden)
Airco-service (Reinigen, afvullen van het aircosysteem incl. geurbehandeling)
Minimaal € 25,- brandstof bij aﬂevering
Reconditionering/poetsen van in- en exterieur (polijsten en diepstomen)
RDW kenteken tenaamstelling
Aanvullende opties:
Navigatie update: €125,Pechhulp vanaf €39,95
Trekhaak: vraag naar de mogelijkheden
Overige opties? Wij helpen u graag.
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Naam

……………………………………………….

Adres

……………………………………………….

Postcode ………………………………………………. Woonplaats ……………………………………………….
Telefoon ………………………………………………. E-mail
Prijs incl. BTW

……………………………………………….

€ 16.940

Kosten rijklaar maken €………………………………………….
Accessoires

€………………………………………….
€………………………………………….
€………………………………………….

Subtotaal

€………………………………………….

Inruilprijs/korting

€………………………………………….

Totaal inclusief BTW €………………………………………….

Verzekeren
Wij helpen u graag veilig en verzekerd op weg met de Autopunt Autoverzekering. Deze autoverzekering is speciaal
voor de Autopunt klanten ontwikkeld en wordt ondergebracht bij risico drager Generali. Generali is een van de
grootste verzekeraars van Europa zodat u zonder zorgen van uw auto kunt genieten. De voordelen van deze
verzekering zijn:
5 jaar aanschafwaarderegeling met 0% afschrijving*
Lage bijtelling meeverzekeren tot max 5 jaar
Geen eigen risico
Altijd schade herstel via Uw eigen dealer
Schadeherstel altijd met originele onderdelen
Vast aanspreekpunt
Wilt u vrijblijvend een oﬀerte ontvangen voor onze Autopunt Autoverzekering vul dan onderstaande gegevens in:
Geboortedatum:……………………………….
Schadevrije jaren:…………………………….
Aantal KM (jaar):………………………………

Financiering
U rijdt deze auto al vanaf € 319,60 per maand. U kunt, geheel vrijblijvend natuurlijk, een voorstel op maat
ontvangen!
□ Ja, neem contact met mij op voor een ﬁnancieringsvoorstel op maat!
□ Nee, ik hoef geen ﬁnancieringsvoorstel op maat.
U bent namens Autopunt van Herpen vandaag geholpen door:……………………………………………………………………
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