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Mitsubishi Outlander
2.0 150pk Aut. Business Edition
Bouwjaar:

2016 (28 april 2016)

Massa:

1.405 kg

Max trekgewicht:

1.600 kg

Tellerstand:

127.326 km

Bekleding:

Leder

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

JL-385-L

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

150 PK

€ 19.940,Exterieur
Buitensp.elektr.verstel-verwarmb.+inklapbaar

Dakrails

Dimlichten automatisch

Elektronische remkrachtverdeling

Keyless entry

LED dagrijverlichting

Lichtmetalen velgen 16"

Metaalkleur

mistlampen voor

Infotainment
Audio installatie

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

DAB ontvanger

Multimedia-voorbereiding

Navigatiesysteem full map

Interieur
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Binnenspiegel automatisch dimmend

Cruise control

Electronic climate controle

Elektrische ramen voor en achter

Multifunctioneel lederen stuurwiel

Regensensor

Stuur verstelbaar

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Achteruitrijcamera

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) knie

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Bandenspanningscontrolesysteem

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hill hold functie

De auto wordt geleverd met onderhoudsbeurt. Eventuele meerprijs voor een vaste trekhaak is € 649,Hij is sportief en avontuurlijk, maar hij brengt u ook met het grootste gemak door druk verkeer. De auto is van het bouwjaar 2016 en is van de
eerste eigenaar. Een krachtige motor zorgt voor de aandrijving van deze SUV. In deze Mitsubishi proﬁteert u onder andere ook van: 16 inch
lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, metallic lak, elektrisch bediende ramen, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels en leddagrijverlichting.
In deze auto beschikt u natuurlijk over een full map navigatiesysteem. Het audio-installatiesysteem met dab-radio biedt glasheldere
geluidskwaliteit. U bedient dit veilig via het stuurwiel. Het spreekt voor zich dat een auto als deze ook van electronic climate control is voorzien.
Met de achteruitrijcamera ziet u wat er achter de auto gebeurt. Zo rijdt u moeiteloos achteruit. In deze Mitsubishi kunt u zich concentreren op het
verkeer, terwijl de auto de omgeving voor u in de gaten houdt. Een automatisch inschakelbare verlichting zorgt dat de verlichting aangaat als het
donkerder wordt – in tunnels bijvoorbeeld – en de regensensor schakelt de ruitenwissers in als het nodig is. U hoeft er niets aan te doen. Met
cruise control rijdt u rustiger en meer ontspannen, en bovendien zuiniger. De Mitsubishi is standaard voorzien van: multifunctioneel lederen stuur
en automatisch dimmende binnenspiegel.
Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Hill hold control voorkomt dat de auto achteruit rolt op een
helling. Het systeem werkt als een automatische handrem die in- en uitschakelt als u dat wenst. Het bandenspanningscontrolesysteem
waarschuwt als een van de banden onvoldoende lucht bevat.
De kilometerstand van deze auto klopt, blijkt uit het meegeleverde tellerrapport van Nationale Autopas. We doen ons best om deze auto voor u te
omschrijven, maar het beste ervaart u hem als hij voor u staat. Neemt u snel contact met ons op voor een afspraak?

