Hyundai i30
1,0T MILDHYBRID ESSENTIAL AUT

Årsmodell: 2022
Mätarställning: 0 mil
Växellåda: Automat
Registreringsnummer: LKP09I

Varmt välkommen till vår toppmoderna

Färg: POLAR WHITE
Drivmedel: Hybrid el/bensin
Fordonstyp: Kombi
Drivhjul: Tvåhjulsdriven

Android Auto

anläggning i KOM köpcentrum Sollentuna! Har

Automatisk klimatanläggning 2-zoner

du ej möjlighet att besöka oss går det bra att

Automatiskt avbländande backspegel

köpa bilen online via överföring eller via

Backkamera

avbetalning. Allt detta säkert med Bankid

Bluetooth m.röstigenkänning

VI HAR FRI HEMLEVERANS I HELA

Diskanthögtalare

STORSTOCKHOLM! Vi erbjuder fri

eCall

hemleverans i hela Storstockholm samt bra

Elektrisk parkeringsbroms

priser på hemleverans i hela Sverige. Ring eller

E lektriskt infällbara ytterbackspeglar

maila oss vi löser lån via bank id alternativt

El-fönsterhissar fram & bak

banköverföring. Vi värderar även din befintliga

Eluppvärmd ratt

bil via FaceTime om så önskas Är du

Eluppvärmda stolar fram

intresserad av en bil kan vi även visa den via

Höjdjusterbart passagerarsäte

FaceTime Varmt välkomna till oss på

Inre dörrhandtag i silver

Fordonsmäklarna

Kromad grill

Förslaget på månadskostnad är en

Läderklädd ratt

privatleasing 36 månader inkl service med max

Läderklädd växelspaksknopp

körsträcka 1000 mil/år.

Michelin däck

Ovan ser ni Nya Hyundai i30! Den praktiska

Parkeringsensorer bak

och populära familjebilen har uppgraderats med

Regnsensor

möjlighet till ännu fler hästkrafter nya

Smart Key

uppkopplings- och säkerhetsfunktioner samt en

Svankstöd förare (elektrisk)

uppgraderad kupé och exteriör. Som något helt

Välkomnstbelysning

nytt kommer nya i30 med mildhybrid som

Välkommen till

standard

Fordonsmäklarna i Sollentuna

6 airbags

Bollstanäsvägen 1

Autolight

KOM Köpcentrum

växling mellan varsel- och halvljus

Öppettider: Mån-Fre 10-19. Lör 10-17 Sön 11-

Bagagerumsgolv uppfällbart

17

Bluetooth
Elmanövrerade fönsterhissar
fram
Elmanövrerade och uppvärmda yttre
backspeglar
Farthållare
Fjärrstyrt centrallås
Helljusassistans
Högtalare fram & bak
LED varselljus
Multi justerbar ratt
Multifunktions ratt
PTC Värmare
Radio
DAB
Sidoblinkers integrerade i backspeglar
Start & stop funktion
Trötthetsvarnare
backspeglar och dörrhandtag lackerade i
bilens färg
16 Aluminiumfälgar
8 pekskärm
Apple Carplay (trådlös)

