Mazda MX-5 2.0 SkyActiv-G 184 GT-M, 184 PK,
Orange/Gloss, Eibach, K&N, BBS Wheels, Sportuitlaat, 1200
KM, UNIEK!!!!
Prijs

€ 39.945

Kilometerstand

1.428 KM

Bouwjaar

2019

Vermogen

184 PK

Brandstof

Benzine

Transmissie

Handgeschakeld

BTW / Marge

Marge

OMSCHRIJVING
Beste klant / bezoeker,
** Maatregelen COVID-19/Coronavirus**
In verband met de laatste ontwikkelingen van het COVID-19 virus zijn wij genoodzaakt onze deuren
tijdelijk te sluiten. Wij nemen de gezondheid van u als klant en onze medewerkers zeer in acht.
Uiteraard zijn wij 7 dagen per week telefonische (06-21246611), per mail (info@asnv.nl), WhatsApp
en video calls bereikbaar voor aanvragen, informatie, en online verkopen. Het bezichtigen en
afleveren van auto's is op een alternatieve en flexibele wijze mogelijk volgens de RIVM richtlijnen.
Het bezichtigen afleveren van auto’s bij u thuis is doorgaans mogelijk.
Enkel samen kunnen wij deze crisis overwinnen. STAY SAFE!
Ondanks deze vervelende tijden wensen wij jullie namens het hele team van ASNV B.V, toch fijne
kerst dagen toe en hopelijk een gezond 2021!!
Hartelijk dank voor uw begrip.
Team ASNV B.V.
In nieuw en uniek verkerende staat Mazda MX-5 SkyActiv-G 184 GT-M met maar 1428 KM op de
teller afkomstig van 1e eigenaar (Met Nationale Autopas)

Deze MX-5 verkeerd in absolute NIEUW EN UNIEKE STAAT en is voorzien van alle denkbare
fabrieksopties zoals: Lederen bekleding, Navigatie, Achteruitrijcamera,
Fabrieksgarantie tot 12-2022!!
Aanpassingen origineel Mazda achteraf:
- Eibach B12 Pro kit inclusief dempers
- K&N luchtfilter
- H&R Anti Roll/Bar voor en achter
- OS Giken Superlock ND MX5, Sperdifferentieel
- Hoogglans zwarte logo's
- Zijramen en voorruit tinten 40% met certificaat
- Korte antenne
- 17'' lichtmetalen velgen BBS met Pirelli P-Zero
- Achterspoiler hoogglans zwart
- Sportuitlaat
- Sideskirts in hoogglans zwart
- Kunststof gedeelte voorgrille spuiten in hoogglans zwart
- Kunststof delen buitenspiegels in hoogglans zwart
- Kunststof delen wielkast achter in hoogglans zwart
- Achterspoiler in hoogglans zwart
- Stoel schalen achterzijde in hoogglans zwart
Rekening ter inzage van Mazda Oostendorp: €6638,83,- Full Wrap (Orange Gloss) + Yellowstuff remblokken voor en achter.
Rekening ter inzage VD Akker te Best: €3713,38,-.
- Aankoop voertuig Mazda Oostendorp
Rekening ter inzage te Mazda Oostendorp van €43.000,- inclusief BTW exclusief aanpassingen!
Een groot deel van ons aanbod occasions heeft nog fabrieksgarantie, dat is de meest uitgebreide
vorm van garantie. Is deze fabrieksgarantie verlopen, maar is uw auto jonger dan 10 jaar? Dan krijgt
u tegen een kleine vergoedingen een van onze ASNV B.V. garantiepakketten zie
(www.asnv.nl/garantie) of vraag naar de voorwaarden.
Voertuigen worden standaard afgeleverd met:
- Geldige APK (minimaal 6 maanden)
- Tenaamstelling op locatie
- Aflevercheck
- €50,- brandstof
Wij hebben een passie voor auto’s, en verkopen alle merken. Onze auto’s zijn allemaal compleet
onderhouden, hebben een ingevuld serviceboekje en zijn voorzien van Nationale AutoPas/Car-Pass.
Inruil, verzekering en financiering beschikt bij ons tot de mogelijkheid.
Hebben wij uw interesse gewekt of wilt u specifiek iets weten over deze auto? Kunt u contact
opnemen met Nick Vialle, of breng een bezoek aan onze vernieuwde showroom. Telefoon:
06-21246611, (Ook bereikbaar via Whatsapp) E-mail: info@asnv.nl of via ons contactformulier op de
website www.asnv.nl/contact

Bezoekadres:
Gulberg 45
5674 TE Nuenen
ASNV B.V.
Disclaimer. Hoewel aan de informatie van deze website de grootst mogelijke zorg wordt besteed,
kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste informatie van welke aard dan
ook. Is voor u een optie belangrijk, dan adviseren wij u hier specifiek naar te vragen.

OPTIES & EXTRAS
Accident Avoidance System
Achteruitrijcamera
Airbag bestuurder
Airco automatisch
Anti Blokkeer Systeem
Audio installatie premium
Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
Bestuurdersinformatiesysteem
Binnenspiegel automatisch dimmend
Brake Assist System
Buitenspiegels verwarmbaar
Contrast Stitching
DAB-ontvanger
Electronic Stability Program
ESP
Grootlicht-assistent
I-Pod aansluiting (Aux- en USB)
Keyless start
LED dagrijverlichting
Lederen interieurdelen
Lederen versnellingspook
Lendensteun verstelbaar
Metallic lak
Multimedia-voorbereiding
Parkeersensor achter
Regensensor
Sportonderstel
Spraakbediening
Start/stop systeem
Stuur verstelbaar
Verkeersbord detectie
Vierspaaks multifunctioneel leder stuurwiel
Zilveren armaturen verwerkt in het
dashboard

Achteruitrij assistent
Airbag(s) side voor
Airbag passagier
Aluminium sportpedalen
Anti Slip Control
Automatische koplampactivering /
Lichtsensor
Bandenspanningscontrolesysteem
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Bots waarschuwing systeem
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Comfort Access (openen en starten zonder
sleutel)
Cruise Control
Electronic Brake Distribution
Elektrische ramen voor
Gelimiteerd slipdifferentieel
Hoogglans Shadow Line
Interieurlijsten: Raccing Gelb
Led achterlichten
Lederen bekleding
Lederen versnellingshendelknop
LED koplampen
Lichtmetalen velgen 17"
Mogelijkheid tot muziek-streaming
Navigatie-systeem full map
Portierarmsteunen in leder met stiksels
Rijstrooksensor
Sportstoelen
Stability en Traction Control
Startblokkering
Telefoonintegratie
Vermoeidheids herkenning
Voorstoelen verwarmd
Zonnekleppen met spiegel (verlicht)

KENMERKEN
Merk

Mazda

Exterieur

zwart

Model

MX-5

BTW / Marge

Marge

Aantal deuren

2

Aantal Cilinders

4

Transmissie

Handgeschakeld

Cilinderinhoud

1998 CC

KM Stand

1.428 KM

Vermogen

184 PK

Bouwjaar

2019

Carrosserie

Cabriolet

Brandstof

Benzine

Gewicht

1005 KG

Prijs

€ 39.945

Wegenbelasting Min

€ 97 Per kwartaal

Kenteken

G411ZL

Wegenbelasting Max

€ 108 Per kwartaal

