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Alfa Romeo Giulia
2.2 180pk Aut. Eco Business Super
Bouwjaar:

2018 (30 november -1)

Massa:

1.440 kg

Max trekgewicht:

1.600 kg

Tellerstand:

124.969 km

Bekleding:

Leder

Carrosserie:

Sedan

Brandstof:

Diesel

Kenteken:

RP-487-R

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

179 PK

€ 24.850,Exterieur
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dimlichten automatisch

Elektronisch Sper Diﬀerentieel

LED achterlichten

LED dagrijverlichting

Lichtmetalen velgen

mistlampen voor

Parkeersensor voor en achter

Ruitensproeiers verwarmbaar

Trekhaak afneembaar

Trekhaak afneembaar

Infotainment
Navigatiesysteem full map

Audio installatie

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

DAB ontvanger

Multimedia-voorbereiding

Navigatiesysteem

Interieur
Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel

Lederen bekleding

Stuurwiel verwarmd

Voorstoelen verwarmd

Airco (automatisch)

Binnenspiegel automatisch dimmend

Cruise control

Elektrische ramen voor en achter

Elektrisch verstelbare passagiersstoel

Elektrisch verstelbare voorstoel(en)

Lederen stuurwiel

Multifunctioneel lederen stuurwiel

Regensensor

Stuur verstelbaar

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Achteruitrijcamera

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

Bandenspanningscontrolesysteem

Dodehoek detector

Elektronisch Stabiliteits Programma

Rijstrooksensor

Overige
buitensp.elektr.verstel -verwarmb.+inklapbaar

Cold Weather Pack

De eerstvolgende beurt dient over 14.561 kilometer te worden uitgevoerd. Apk t/m 03-01-2022.
Representatief, luxueus en veelzijdig, dat zijn de belangrijkste kwaliteiten van de Alfa Romeo Giulia. Deze auto uit 2018 heeft een tellerstand van
124.969 kilometer. De krachtige motor geeft deze Alfa Romeo uitstekende prestaties. Met het lederen interieur ervaart u direct het gevoel van
luxe en comfort. Een koude start op frisse dagen? Niet met de behaaglijke stoelverwarming. Bij de uitrusting van deze auto horen onder meer ledachterlichten, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bediende ramen en led-dagrijverlichting.
Laat u onderweg niet aﬂeiden, de bediening van het audio-installatiesysteem en ook het navigatiesysteem gaat met knoppen op het stuur.
Natuurlijk is de audio-installatie voorzien van dab-ontvangst. Nooit meer te warm of te koud. De automatische airconditioning zorgt altijd voor de
temperatuur die u kiest. Het hoort bij een intelligente auto als deze dat hij zelf in staat is om zijn omgeving in de gaten te houden. Dat doet deze
Alfa Romeo met een automatisch inschakelbare verlichting en een regensensor. De cruise control vermindert het brandstofverbruik en vergroot
het comfort. Wat u ook in deze auto kunt vinden zijn multifunctioneel lederen stuur, automatisch dimmende binnenspiegel en centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening.
De Alfa Romeo Giulia is ook voorzien van ADAS. Deze Advanced Driver Assistence Systems fungeren als extra ogen en oren: ze houden voor u de
weg in de gaten en grijpen in wanneer dat nodig is. Lane assist is een andere naam voor rijstrookassistent. Dit veiligheidssysteem waarschuwt als
u onbedoeld buiten uw rijstrook terechtkomt. Het bandenspanningscontrolesysteem helpt om brandstof te besparen en om de kans op een
klapband te verminderen.
Bij een goede occasion als deze hoort natuurlijk ook een tellerrapport van Nationale Autopas. Nieuwsgierig geworden? Kom deze auto dan snel bij
ons bekijken.

