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Hyundai i30
1.6 GDI 135pk i-Magine
Bouwjaar:

2013 (22 mei 2013)

Massa:

1.167 kg

Max trekgewicht:

1.400 kg

Tellerstand:

136.128 km

Bekleding:

Leder

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

6KJR23

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

135 PK

€ 9.940,Exterieur
Trekhaak

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Elektronische remkrachtverdeling

Extra getint glas

LED dagrijverlichting

Lichtmetalen velgen 16"

mistlampen voor

Parkeersensor achter

Infotainment
Audio-navigatiesysteem

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Radio-cd/mp3 speler

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Electronic climate controle

Lederen bekleding

Armsteun voor

Cruise control

Elektrische ramen voor

Regensensor

Milieu
Start/stop systeem

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

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hill hold functie

Laatste onderhoudsbeurt is volgens het onderhoudsboekje uitgevoerd bij 67.412 kilometer op 28-5-2018. De APK is geldig tot en met: 2-6-2022.
Betrouwbaar in kwaliteit, een topper in rijprestaties en qua conditie in blakende vorm. Deze Hyundai i30 staat voor u klaar! De krachtige
benzinemotor van deze auto is gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak. De leren bekleding maakt het interieur helemaal af! U
wordt in deze auto ook getrakteerd op 16 inch lichtmetalen velgen, extra getint glas, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch inklapbare
buitenspiegels en led-dagrijverlichting.
Switchen van radiozender of het geluid dempen – het gaat gemakkelijk en veilig dankzij de audiobediening op het stuur. Het navigatiesysteem
loodst u snel naar uw reisdoel. Electronic climate control verwarmt of koelt het interieur met een druk op de knop. Overzichtelijk en veilig
parkeren met de achteruitrijcamera. Overal en altijd. Deze Hyundai i30 maakt het rijden graag gemakkelijk. Daarom verzorgt de regensensor de
mate van ruitreiniging die de ruitenwissers moeten leveren bij neerslag. Nooit meer last van een slapende rechtervoet dankzij de uitgekiende
cruise control!
Zoals u mag verwachten van deze Hyundai i30 is hij uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen. Hill hold control houdt de handrem
vast op een helling. Wegrijden was nog nooit zo gemakkelijk.
U krijgt ook het tellerrapport van Nationale Autopas bij deze auto, u weet dan zeker dat de kilometerstand in orde is. U bent nieuwsgierig? Bel of
mail ons dan direct om een proefrit met deze Hyundai te reserveren.

