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Fiat Tipo
Stationwagon 1.6 MultiJet 16v Business
Bouwjaar:

2017 (21 oktober 2017)

Massa:

1.295 kg

Max trekgewicht:

1.500 kg

Tellerstand:

97.431 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Stationwagon

Brandstof:

Diesel

Kenteken:

RB-854-K

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

120 PK

€ 13.850,Exterieur
Lichtmetalen velgen 16"

mistlampen voor adaptief

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

Buitenspiegels in carrosseriekleur

Buitenspiegels verwarmbaar

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Chroom delen exterieur

Dakrails

Elektronische remkrachtverdeling

LED dagrijverlichting

Metaalkleur

Infotainment
Multimedia-voorbereiding

Navigatiesysteem full map

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Radio

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Cruise control

Achterbank in delen neerklapbaar

Airco (automatisch)

Armsteun voor

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Elektrische ramen voor en achter

Lederen stuurwiel en versnellingspook

Stuur verstelbaar

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Autonomous Emergency Braking

Bandenspanningscontrolesysteem

Brake Assist System

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hill hold functie

Overige
Apple Carplay/Android Auto

Aanhanger assistent

De eerstvolgende beurt dient bij 105.000 kilometer plaats te vinden.
De Fiat Tipo Stationwagon is gebouwd met hoogwaardige techniek en maakt het rijden van lange ritten, maar ook korte stukjes, tot een feestje.
De dieselmotor is zuinig, maar zorgt toch voor uitstekende prestaties. Verder is de Fiat uitgerust met: 16 inch lichtmetalen velgen, trailer
assistent, aluminium dakrailing, snelheidsbegrenzer, 2-laags metallic lak, elektrisch bediende ramen, elektrisch bedienbare en verwarmde
buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank. Er is 1 sleutel aanwezig.
Deze Fiat is voorzien van knoppen op het stuur om het full map navigatiesysteem en het audiosysteem te bedienen. De automatische
airconditioning zorgt voor een prettige binnentemperatuur. Er is ook cruise control aan boord, om met een constant tempo ontspannen en zuinig
te rijden. U bent in deze Fiat ook voorzien van verstelbaar stuur en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
Zoals u mag verwachten van deze Fiat Tipo Stationwagon is hij uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen. Bij een noodstop
gebeurt er heel veel tegelijk: gas los, rempedaal in, kijken, sturen. Dan is het een veilig gevoel dat de Brake Assist uw remactie tot het maximum
oppept.
Neem contact op en we regelen een afspraak!

