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Mazda 2
1.5 Skyactiv-G Style Selected
€ 18.950,-

2021

4.012 KM

Kenmerken
Merk

Mazda

Bouwjaar

20-07-2021

Tellerstand

-

Model

2

Kleur

blauw metallic

Vermogen

0 PK

Type

1.5 Skyactiv-G
Style Selected

Brandstof

-

Cilinderinhoud

1496 CC

Transmissie

Handgeschakeld

Gewicht:

1000 KG

Prijs

€ 18.950,-

Exterieur
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar, Buitenspiegels in carrosseriekleur, Buitenspiegels verwarmbaar, Centrale deurvergrendeling
met afstandsbediening, Dakspoiler, Elektronische remkrachtverdeling, Extra getint glas, Getint glas, koplampreiniging, LED
koplampen, Lichtmetalen velgen 16"

Infotainment
Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth, DAB ontvanger, Multimedia-voorbereiding, Navigatiesysteem, Radio, Stuurwiel
multifunctioneel

Interieur
Achterbank in delen neerklapbaar, Airco, Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, Boordcomputer, Cruise control, Elektrische
ramen achter, Elektrische ramen voor, Keyless start, Lederen stuurwiel, Lederen versnellingspook, Passagiersstoel in hoogte
verstelbaar, Stuur verstelbaar

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, Brake Assist System,
Elektronisch Stabiliteits Programma, Hill hold functie, Rijstrooksensor

Overige
Achteropkomend verkeer waarschuwing, Apple Carplay/Android Auto

Opmerkingen
U rijdt gemakkelijk, comfortabel en zonder zorgen met deze Mazda 2. De motor is zuinig maar pittig, en maakt een vlotte rijstijl
mogelijk. Tot de uitrusting behoren ook 16 inch lichtmetalen velgen, dakspoiler, extra getint glas, elektrisch bedienbare ramen
achter, elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.
Het navigatiesysteem en het audiosysteem (met dab-ontvangst!) bedient u met knoppen op het stuur. U vindt in deze auto ook
airconditioning. De sensoren van de achteropkomend verkeer waarschuwing registreren wat er gebeurt in de dode hoeken en
achter u. U krijgt meteen een waarschuwing als u een achterligger over het hoofd ziet. Natuurlijk is deze Mazda 2 voorzien van
cruise control. Ook lederen versnellingspook, verstelbaar stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening zijn aan boord.
U geniet nog meer van het rijden met uw Mazda omdat u wordt beschermd door intelligente veiligheidssystemen. Een veilige extra
is de Brake Assist. Uit onderzoek blijkt dat bestuurders bij een noodstop niet het maximum uit hun remkracht halen. Met deze
automatische remondersteuning wel. Safety First: gaat u onaangekondigd over de lijn van uw rijstrook, dan waarschuwt de lane
assist.
Tevens wordt deze auto geleverd met BOVAG Garantie. Laat het ons meteen weten als u interesse heeft in deze Mazda, dan
kunnen we een afspraak maken om u de auto te demonstreren.

