Skoda Kamiq 1.0 TSI Style DSG/Sportzetels/NAVI BY APP
Referentie

426671490

CC

999

CO²

111 g/km (NEDC)

Koetswerktype

SUV/4x4

Staat

2de hands

1ste inschrijving 01/10/2019
Kilometerstand

37086 km

Brandstof

Benzine

Kleur

Blauw

Opties
Aanraakscherm

ABS

Achterbank 1/3 - 2/3

Adaptieve Cruise Control

Airbag bestuurder

Airbag gordijn

Airbag passagier

Airconditioning

Alarm

Android Auto

Apple CarPlay

Automatische klimaatregeling

Automatische Tractie Controle

Bagagerek

Bandenspanningscontrolesysteem

Binnenspiegel automatisch dimmend

Bluetooth

Bochten verlichting

Boordcomputer

Botswaarschuwing

Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening

Centrale vergrendeling

Cruise Control

DAB radio

Dagrijlichten

Electrische buiten-spiegels

Electrische ruiten vooraan

Electronic Stability Program

Geluidssysteem

Getinte ramen

Hill start assist

Isofix

Katalysator

Koplamp volledig LED

Lane Departure Warning systeem

LED dagrijverlichting

LED vooraan

Lederen stuurwiel

Lendensteun

Lichtmetalen velgen

Lichtsensor

Mistlampen vooraan

Multifunctioneel stuur

Noodoproepsysteem

Noodremassistent

Noodwiel

Parkeerhulp achter

Parkeerhulp met camera

Parkeerhulp voor

Pechset

Radio/CD

Regensensor

Reservewiel

Sfeerverlichting

Ski zak

Snelheidsbeperkingsinstallatie

Sportzetels

Start/stop Automaat

Startonderbreker

Stuurbekrachtiging

USB

Verkeersbordherkenning

Vermoeidheidsdetectie

Wassysteem voor koplampen

Zij-airbags

Zomerbanden

Info

Dendermondesteenweg 90 - 9070 Destelbergen
tel +32 9 228 15 83 - https://garagedebersaques.be - info@garagedebersaques.be

Bij Garage Debersaques koopt u zekerheid.
Met meer dan 60 jaar ervaring over 3 generaties hebben wij een uitgebreid netwerk waar wij
onze wagens aankopen. Wij laten niks aan het toeval over, de wagen wordt steeds onderworpen
aan tal van controlepunten.
EXTRA FOTO'S IN DE BESTE KWALITEIT:
www.garagedebersaques.be
Ons engagement bij verkoop:
Minimaal 12 maand waarborg bij Debersaques. Onze garantie is zeer uitgebreid en dekt meer dan enkel de wettelijke verplichtingen.
Keuring voor verkoop inclusief.
Onderhoud indien nodig, wij voorzien steeds dat de wagen afgeleverd wordt zonder melding onderhoud. Zo kan u zorgenloos genieten van uw
wagen.
Carpass aanwezig bij elk voertuig.
120 punten controle voor aflevering van het voertuig volgens de normen van Bosch Car Service.
Snelle afhandeling na aankoop. Wij doen ons best de wagen snel aan u af te leveren.
Service met de glimlach, bij ons bent u geen nummer!
Eigen service na-verkoop (Bosch Car Service)
Mogelijkheden tot financiering aan concurrentiële tarieven.
Mogelijkheden tot leasing aan concurrentiële tarieven.
Vrijblijvende voorstellen verzekering door externe partner.

Extra services (optioneel):
Europees garantiepakket, uitbreibaar naar 36maand. (inclusief deppanage en repatriering van het voertuig) Meer gemoedsrust en geen onvoorziene
kosten? Vraag naar de condities!
Polijstpakket, hierbij kan u keuze maken uit verschillende behandelingen waarbij we de wagen nog meer naar de nieuwstaat proberen brengen. Wij
informeren en adviseren u graag!
Ceramic Coating, wij zijn verdeler en invoerder van een exclusief merk van keramische coartings. Voorzie u wagen na polijsten van een extra
beschermlaag die 12 - 36 - 50 maand bescherming biedt en de wagen vuil en water afstotend maakt. Vraag er naar.
etc.

OPENINGSUREN:
Ma-vrij: 09u00 - 12u00 EN 13u00 - 18u00
Zat: 10u00-16u00
LOCATIE:
Dendermondesteenweg 90
9070 Destelbergen
5 minuten van de afrit van de autostrade.
Vlot bereikbaar met de trein via station Gent Dampoort.
Bushalte vlakbij voor lijn nummers: 34,35 en 36.
CONTACT:
Maxime Debersaques, +32 478 45 33 85 of maxime@garagedebersaques.be
*Debersaques is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze advertentie.
*Beschikbaarheid van een voertuig is pas sluitend na telefonische bevestiging.

