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Toyota Prius
1.8 Plug-in Hybrid Dynamic Business
Bouwjaar:

2012 (26 september 2012)

Massa:

1.400 kg

Tellerstand:

164.441 km

Bekleding:

Half leder / stof

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Hybride

Kenteken:

55-XXX-5

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

0 PK

€ 13.850,Exterieur
Keyless entry

LED koplampen

Elektronische remkrachtverdeling

Getint warmtewerend glas

LED dagrijverlichting

Metaalkleur

mistlampen voor

Infotainment
Audio installatie premium

Navigatiesysteem full map

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Head-up display

Multimedia-voorbereiding

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Cruise control

Voorstoelen verwarmd

Achterbank in delen neerklapbaar

Armsteun achter

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Electronic climate controle

Elektrische ramen voor en achter

Hoofdsteunen actief

Lederen stuurwiel

Lendesteunen (verstelbaar)

Regensensor

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

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

Brake Assist System

Elektronisch Stabiliteits Programma

Overige
Oplaadmogelijkheid

buitensp.elektr.verstel -verwarmb.+inklapbaar

De eerstvolgende onderhoudsbeurt dient te worden uitgevoerd bij 172.000 kilometer en de APK is geldig tot en met 4-4-2022. Met hun
doordachte ontwerpen en hoge kwaliteit onderscheiden de Japanse auto’s zich al tientallen jaren. Ook dit is weer zo′n bijzonder goede Japanse
auto. Deze goed onderhouden auto is van het bouwjaar 2012 en komt van de eerste eigenaar. Met deze motor haalt u veel kilometers uit een
tank brandstof. In de guurste maanden is de meegeleverde stoelverwarming een absolute weldaad! Bij de uitrusting van deze auto horen onder
meer warmtewerend glas, verstelbare lendensteunen, actieve hoofdsteunen, metallic lak, elektrisch bediende ramen, elektrisch bediende,
verwarmde en inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
Voor een krachtige en natuurlijke geluidsweergave zorgt het high performance audiosysteem. Terwijl u stuurt, kunt u het audiosysteem bedienen
met de knoppen onder uw vingertoppen. Nooit meer de weg kwijt: daarvoor zorgt het onboard full map navigatiesysteem. Tot de standaard
uitrusting van deze auto hoort ook electronic climate control. Afstand schatten bij het achteruitrijden? Niet nodig. U weet het precies, dankzij de
achteruitrijcamera. Van een paar vegen bij motregen tot maximale stand bij noodweer: de regensensor reageert zelfstandig en direct. Met de
cruise control komt u bijna nog ﬁtter aan dan u vertrekt.
De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Toyota Prius samen. 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.
Met het bijgeleverde tellerrapport van Nationale Autopas weet u dat de kilometerstand van deze auto zuiver is. Er is nog meer te vertellen over
deze auto, maar dan moet u hem ook zelf ervaren. U bent van harte welkom om hem te bekijken en om een proefrit te maken.

