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SUZUKI BALENO 1.2 SMART HYBRID HIGH EXECUTIVE ECC NAVI LMV
CAMERA CRUISE LED
Bouwjaar

02-02-2017

Kleur

wit

Brandstof

Benzine,Elektrisch

Transmissie

Handgeschakeld

Km. stand

79.908

Vermogen

0 PK

Cilinderinhoud

1242 CC

Gewicht

890 KG

Max. trekgewicht

1000 KG

Prijs

€ 10.640,-

OPMERKINGEN
Met zijn elegante lijnen is de Suzuki Baleno beslist een representatieve auto. Achter het stuur geniet u bovendien van zijn
uitstekende rijkwaliteiten. We hebben het hier over een auto uit 2017 met een tellerstand van 79908 kilometer. Stoelverwarming
is een plezierige extra in de auto. Binnen de kortste tijd is uw stoel behaaglijk warm. De gasontladingslampen van de
xenonverlichting zorgen voor een krachtige en heldere lichtbundel. Natuurlijk behoren 16 inch lichtmetalen velgen, dakspoiler,
extra getint glas, led-achterlichten, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels, leddagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank ook tot de uitrusting van deze complete auto.
Met de dab-ontvanger heeft u keuze uit talloze digitale radiozenders met de allerhoogste geluidskwaliteit. Harder en zachter met
een druk op de knop: de audiobediening op het stuurwiel maakt het mogelijk. Met de routebegeleiding van het full map
navigatiesysteem kunt u zich volledig op het verkeer concentreren. Natuurlijk is er ook electronic climate control aanwezig. De
achteruitrijcamera vergemakkelijkt achteruit inparkeren. U ziet duidelijk wat er achter de auto gebeurt. Met adaptive cruise
control houdt deze auto automatisch afstand tot uw voorligger.
De geavanceerde technologie in deze Suzuki is in staat om onderweg het verkeer om u heen te monitoren en er op te reageren.
Zo hebt u als het ware een automatische co-piloot aan boord. In een noodsituatie telt elke meter. Het brake assist systeem van
deze auto zorgt ervoor dat uw remweg korter wordt. Met het bandenspanningscontrolesysteem weet u altijd zeker dat de banden
op de juiste spanning staan.
Bent u nieuwsgierig naar deze Suzuki Baleno? Laat het ons dan snel weten.

EXTERIEUR
LED dagrijverlichting, Lichtmetalen velgen 16", Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, Buitenspiegels in
carrosseriekleur, Bumpers in carrosseriekleur, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Chroom delen exterieur,
Dakspoiler, Dimlichten automatisch, Elektronische remkrachtverdeling, Extra getint glas, Getint glas, koplampreiniging, LED
achterlichten, mistlampen voor
INFOTAINMENT
Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth, DAB ontvanger, Multimedia-voorbereiding, Navigatiesysteem full map, Stuurwiel
multifunctioneel
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INTERIEUR

Cruise control adaptief, Electronic climate controle, 12Volt aansluiting, 12Volt aansluiting, Achterbank in delen neerklapbaar,
Armsteun voor, Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, Buitentemperatuurmeter, Elektrische ramen achter, Elektrische ramen
voor, Hoofdsteunen achter, Lederen stuurwiel, Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk, Stuur verstelbaar, Voorstoelen
verwarmd
VEILIGHEID
Achteruitrijcamera, Isofix bevestiging voor kinderzitjes, 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, Autonomous
Emergency Braking, Bandenspanningscontrolesysteem, Brake Assist System, Derde remlicht, Elektronisch Stabiliteits
Programma

