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Suzuki S-Cross
1.4 Boosterjet 130pk Select Smart
Hybrid Automaat
€ 25.950,-

2021

21.377 KM

Kenmerken
Merk

Suzuki

Bouwjaar

28-04-2021

Tellerstand

-

Model

S-Cross

Kleur

grijs metallic

Vermogen

131 PK

Type

1.4 Boosterjet
130pk Select
Smart Hybrid
Automaat

Brandstof

Benzine

Cilinderinhoud

1373 CC

Transmissie

Automaat

Gewicht:

1200 KG

Prijs

€ 25.950,-

Exterieur
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar, Buitenspiegels elektrisch verstelbaar, Buitenspiegels in carrosseriekleur, Buitenspiegels
verwarmbaar, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Chroom delen exterieur, Dakrails, Dimlichten automatisch,
Elektronische remkrachtverdeling, Extra getint glas, Getint glas, LED dagrijverlichting, LED koplampen, Lm Velgen, Metaalkleur,
mistlampen voor

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

Interieur
Achterbank in delen neerklapbaar, Airco (automatisch), Armsteun achter, Armsteun voor, Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar,

Binnenspiegel automatisch dimmend, Boordcomputer, Cruise control adaptief, Elektrische ramen achter, Elektrische ramen voor,
Keyless start, Lederen stuurwiel, Passagiersstoel in hoogte verstelbaar, Regensensor, Stuurbekrachtiging, Stuur verstelbaar,
Voorstoelen verwarmd

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, Autonomous Emergency Braking,
Bandenspanningscontrolesysteem, Brake Assist System, Elektronisch Stabiliteits Programma, Hill hold functie

Overige
Achteropkomend verkeer waarschuwing, Apple Carplay/Android Auto

Opmerkingen
Met een auto als deze Suzuki S-Cross komt u absoluut goed voor de dag. Een krachtige viercilinder benzinemotor zorgt voor de
aandrijving van deze SUV. Deze Suzuki S-Cross heeft verwarmbare voorstoelen, voor zowel bestuurder als bijrijder. Natuurlijk
behoren aluminium dakrailing, extra getint glas, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare
buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank ook tot de uitrusting van deze complete auto.
Onderweg kunt u veilig genieten van het audiosysteem met dab-radio en het navigatiesysteem. Want in deze Suzuki bedient u ze
vanaf het stuurwiel of met uw stem. Met automatische airconditioning hoeft u alleen de gewenste temperatuur in te stellen. Het
systeem doet de rest. In deze Suzuki 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. De achteropkomend verkeer
waarschuwing geeft een signaal als degene achter u te dicht op u zit. Ook handig en veilig bij het wisselen van rijbaan. De
contactsleutel is bij deze auto verleden tijd. De keyless start zorgt ervoor dat een druk op de knop voldoende is. De Suzuki is
standaard voorzien van: verstelbaar stuur, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer en centrale deurvergrendeling
met afstandsbediening.
Geavanceerde systemen kunnen tijdens de rit bepaalde taken van u overnemen. Zo kijken er als het ware steeds extra ogen met u
mee, zodat u tijdig kunt reageren op noodsituaties. Brake assist is uw redder in een noodsituatie. Bij een dreigend ongeval zorgt
het systeem ervoor dat u sneller stilstaat.
Tevens wordt deze auto geleverd met BOVAG Garantie. Laat het ons meteen weten als u interesse heeft in deze Suzuki, dan
kunnen we een afspraak maken om u de auto te demonstreren.

