Toyota Hilux
2.4 D4D 4WD Double Cab 4x4

Alles over de auto
Over de Toyota Hilux

Kilometerstand

12 km

Bouwjaar

2019

Kleur

zwart

Interieurkleur

Zwart

Bekleding

Leder

Transmissie

Automaat

Brandstof

Diesel

Carroserievorm

Pick-Up

Aantal deuren

4

Aantal zitplaatsen

5

APK geldig tot

16-12-2021

Bovag garantie

6

Onderhoudsboekje

Ja

BTW/Marge

Incl. BTW

Kenteken

763030

Wegenbelasting

Bij het ontwerpen van de Toyota Hilux stonden uw comfort en uw veiligheid centraal. In deze auto profiteert u onder andere ook van: getint glas, elektrisch bedienbare ramen voor
en elektrisch verstelbare buitenspiegels.
Met de dab-ontvanger luistert u naar glasheldere digitale radio. Selecteer uw reisbestemming en het navigatiesysteem brengt u snel waar u moet zijn. U verwacht natuurlijk
automatische airconditioning in deze auto, en die is er dan ook. De achteruitrijcamera maakt inparkeren gemakkelijker dan ooit. Adaptive cruise control is veilig en comfortabel.
De snelheidsregelaar houdt automatisch afstand tot het voertuig dat voor u rijdt.
Met de nieuwste technologieën aan boord is deze Toyota in staat om zelf te reageren op potentiëel gevaarlijke situaties op de weg. Nooit meer gedoe met de hellingproef. Deze

auto heeft hill hold control, een automatische handremfunctie voor steile wegen. Lane assist is een andere naam voor rijstrookassistent. Dit veiligheidssysteem waarschuwt als
u onbedoeld buiten uw rijstrook terechtkomt.
Om te bevestigen dat de kilometerstand van deze auto klopt, krijgt u er ook het tellerrapport van Nationale Autopas bij. Als u nieuwsgierig bent naar deze auto, neem dan snel
contact met ons op.
Technisch

Aantal versnellingen

6

Aantal cilinders

Topsnelheid

km/h

Gewicht

kg

Trekgewicht

0 kg

Wielbasis

cm

Lengte

cm

Breedte

cm

Hoogte

cm

Opties

Exterieur
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

Centrale deurvergrendeling

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Getint glas

Lichtmetalen velgen

Sperdifferentieel

Infotainment
Achteruitrijcamera

Audio installatie

Navigatie

Navigatiesysteem

Interieur
12Volt aansluiting

Airco

Elektrische ramen achter

Airco met elektronische regeling
Elektrische ramen voor

Armsteun

Cruise control

Cruisecontrol

Elektrisch verstelbare voorstoel(en)

Stuurbekrachtiging

Overige
Airco-pakket 2

Hill hold functie

Verkeersbord herkenn

dab

Keyless entry/drive

Koplamp led

Led lichtsysteem

Parkeerhulp v/a

Roetfilter

Stoelen v verwarmd

leer

Veiligheid
Adaptive Cruise Control

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarmsysteem

Spoorassistent

Milieu

Energielabel
CO2 uitstoot

Verbruik (gemiddeld)
243 gram per kilometer

liter per 100km

