Auto Synyco

Bel: 0517 39 22 22

Leeuwarderweg 10
8801 BV Franeker

info@synyco.nl
www.synyco.nl
Bekijk op site

Mazda CX-3
2.0 120 Pk SkyActiv-G
Bouwjaar:

2016 (26 februari 2016)

Massa:

1.130 kg

Max trekgewicht:

1.200 kg

Tellerstand:

61.416 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

JF-305-F

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

120 PK

€ 17.850,Exterieur
Lichtmetalen velgen 16 inch

Parkeersensor achter

Trekhaak

Achterspoiler

Afneembare trekhaak

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dimlichten automatisch

Elektronische remkrachtverdeling

Getint glas

Handgrepen in carosseriekleur

Metaalkleur

Mistlampen voor

Infotainment
Radio CD/MP3 speler

Bluetooth systeem

DAB ontvanger

Multimedia-voorbereiding

Originele Audio

USB Aansluiting

Interieur
Climate Controle

Cruise control

Multifunctioneel stuurwiel

Achterbank in delen neerklapbaar

Airco

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Boordcomputer

Elektrische ramen voor en achter

Hoofdsteunen achter

Hoogte Verstelling Stoel

Lederen stuurwiel en versnellingspook

Regensensor

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
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

Derde remlicht

Hill hold functie

Isoﬁx bevestiging voor kinderzitjes

Hij oogt stoer en onverzettelijk, en hij rijdt dynamisch en comfortabel. Een krachtige viercilinder benzinemotor zorgt voor de aandrijving van deze
SUV. Natuurlijk behoren 16 inch lichtmetalen velgen, getint glas, metallic lak, elektrisch bediende ramen, elektrisch verstelbare buitenspiegels en
in delen neerklapbare achterbank ook tot de uitrusting van deze complete auto. Voor storingvrije digitale radio-ontvangst zorgt de dab-ontvanger.
Muziek aan, muziek uit? Het kan met een simpele vingerbeweging dankzij de audiobediening op het stuur! Koppel uw usb-stick of digitale
muziekspeler aan de auto via de usb-aansluiting. Nooit meer te warm of te koud. De climate control zorgt altijd voor de temperatuur die u kiest.
Achter het stuur van deze Mazda bent u niet alleen. De auto kijkt als het ware met u mee tijdens de rit. De regensensor schakelt de ruitenwissers
in als het nodig is en de automatisch inschakelbare verlichting doet de lichten voor u aan. Cruise control houdt automatisch de ingestelde
snelheid vast. Het is een ideaal hulpmiddel om lange ritten comfortabeler te maken. U bent in deze Mazda ook voorzien van verstelbaar stuur,
boordcomputer, isoﬁx-aansluiting en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening. Als u regelmatig met een aanhanger of een
ﬁetsendrager op pad bent, is de afneembare trekhaak een praktische extra. De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Mazda CX-3 samen.
Nooit meer gedoe met de hellingproef. Deze auto heeft hill hold control, een automatische handremfunctie voor steile wegen.

