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Alfa Romeo Giulia
2.2 180pk Super
Bouwjaar:

2017 (28 februari 2017)

Massa:

1.349 kg

Max trekgewicht:

1.600 kg

Tellerstand:

112.343 km

Bekleding:

Leder

Carrosserie:

Sedan

Brandstof:

Diesel

Kenteken:

NL-579-P

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

179 PK

€ 23.940,Exterieur
bi-xenon koplampen

Lichtmetalen velgen multi-spaaks 18"

Buitenspiegel(s) automatisch dimmend

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dimlichten automatisch

Elektronisch Sper Diﬀerentieel

LED achterlichten

LED dagrijverlichting

Metaalkleur

mistlampen voor

Infotainment
Audio installatie premium

Navigatiesysteem full map

Audio installatie

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

DAB ontvanger

Multimedia-voorbereiding

Interieur
Airco (automatisch)

Aluminium interieur afwerking

Binnenspiegel automatisch dimmend

Cruise control

Elektrische ramen voor en achter

Lederen/stof bekleding

Lederen bekleding

Lederen interieurdelen

Multifunctioneel lederen stuurwiel

Regensensor

Stuur verstelbaar

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Achteruitrijcamera

Dodehoek detector

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

Elektronisch Stabiliteits Programma

Rijstrooksensor

Overige
Lederen sportstuur

De laatste onderhoudsbeurt is uitgevoerd bij 101.379 kilometer en de APK is geldig tot en met 28-02-2023. Het indrukwekkende uiterlijk van deze
Alfa Romeo Giulia is helemaal in balans. Daarbij biedt hij ook een uitgekiend rijcomfort en de nodige veiligheidssystemen. Een krachtige motor
geeft deze auto zijn sportieve prestaties. Verwen uzelf met het lederen interieur in deze auto. Met de krachtige xenonverlichting heeft u optimaal
zicht in het donker. Verder is de Alfa Romeo uitgerust met: 18 inch lichtmetalen velgen, led-achterlichten, metallic lak, elektrisch bediende ramen,
elektrisch inklapbare buitenspiegels en led-dagrijverlichting.
Uw favoriete muziek klinkt beter dan ooit met het ingebouwde high performance audiosysteem. Bij de zeer complete uitrusting van dit
audiosysteem horen ook: full map navigatiesysteem, DAB ontvangst, multifunctioneel lederen stuur en achteruitrijcamera. De automatische
airconditioning zorgt voor een prettige binnentemperatuur. Om de veiligheid onderweg te verhogen, heeft deze Alfa Romeo zowel een
automatisch inschakelbare verlichting als een regensensor aan boord, zodat hij zelf de verlichting en de ruitenwissers kan inschakelen. De
voordelen van de aanwezige cruise control hoeven we niet uit te leggen. Een mooie, constante snelheid – niet te snel, niet te langzaam. Precies
goed. Met multifunctioneel lederen stuur, automatisch dimmende buitenspiegels en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening is deze
auto helemaal compleet.
De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Alfa Romeo Giulia samen. Deze Alfa Romeo Giulia heeft als mooie veiligheidsoptie de lane assist
die u binnen de lijnen op de weg houdt.
De kilometerstand van deze auto klopt, blijkt uit het meegeleverde tellerrapport van Nationale Autopas. Als dit de auto is die u zoekt, wacht dan
niet langer en plan direct online een proefrit.

