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Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic Multimedia Pack, Nieuw uit voorraad leverbaar!
Prijs

€ 25.585,-

Kenteken
Bouwjaar
Kilometerstand
Brandstof

YAR7447
23-10-2020
15 km
Hybride

Transmissie
Kleur
Aantal deuren
Vermogen
Gewicht

Automaat
Zwart
5
85 kW (116pk)
1060 kg

Vestiging
Toyota van Ekris Mijdrecht
Industrieweg 48
3641 RM Mijdrecht
http://www.toyota-mijdrecht.nl/

T 0297-230350
mijdrecht@vanekris.nl

Bijzonderheden
...Nieuw en uit vooraard leverbaar! Geen lange levertijd. Deze Yaris Dynamic met multimediapack in de kleur Night Sky Black metallic hebben
wij op voorraad. Deze Yaris is voorzien van Navigatie, Parkeercamera, Bluetooth, Adaptieve Cruise Control, 16 inch LM velgen, Achterspoiler,
Android Auto, Apple Carplay en meer! Deze Yaris komt rijklaar op €25.585 en word geleverd met 5 jaar garantie. Blijft u bij ons in onderhoud
dan krijgt u na onderhoud 1 jaar garantie op het gehele Hybridesysteem incl de accu. Dat is nog eens jarenlang zorgeloos rijden.
De prijs is rijklaar maar exclusief ons optionele afleverpakket van €190,-, waarbij de auto wordt voorzien van een volle tank brandstof,
lampenset en volledige poetsbeurt.
---- Wij houden ons aan de door het RIVM gestelde richtlijnen in het belang van uw én onze gezondheid.
Heeft u interesse in deze auto maar wilt u eigenlijk de deur niet uit? Dan begrijpen we dat als geen ander. Toch kunnen wij al veel voor u
betekenen. Onze informatieverstrekking kan bijvoorbeeld via de telefoon of e-mail plaatsvinden. Wij kunnen u ook voorzien van extra beelden videomateriaal van deze auto. Een proefrit maken is geen probleem. Op het moment dat u bij ons komt en wilt proefrijden zorgen wij dat
de auto op de contact punten zoals stuur, dashboard, versnelling, deurgrepen etc. schoongemaakt is. Tevens bieden wij u plastic (weggooi)
handschoenen aan als u dat wilt.

Opties & Accessoires
Exterieur
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Dakspoiler
Dimlichten automatisch
Elektronische remkrachtverdeling
Grootlichtassistent
Keyless entry
Kleur wit
LED achterlichten
LED koplampen
Lichtmetalen velgen 16"

Interieur
Achterbank in delen neerklapbaar
Airco (automatisch)
Armsteun voor
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Cruise control adaptief
Elektrische ramen achter
Elektrische ramen voor
Keyless start
Lederen stuurwiel
Lederen versnellingspook
Regensensor
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
Bandenspanningscontrolesysteem
Elektronisch Stabiliteits Programma
Hill hold functie
Rijstrooksensor
Verkeersbord detectie

Overige
Apple Carplay/Android Auto

Bots herkenning systeem
centrale airbag voor
Connected services
Fabrieksgarantie
LED mistlampen

