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Z A K E N A U T O T E S T D A G  |  S P E C I A L

Traditiegetrouw staat in het voorjaar de Zakenautotestdag van Rivierenland Business weer op de agenda. Gezegend met een 
mooie en uitgebreide vloot auto’s en een uitgebreid testpanel en goed weer, stond iedereen op 17 april een mooie dag 

te wachten.

GLIMMENDE BOLIDES IN 
HET LENTEZONNETJE

ZAKENAUTOTESTDAG

Tijdens de testdag konden de testrijders zich 

wederom vergapen aan een groot aanbod 

aan zakenauto’s die door de dealers ter 

beschikking waren gesteld. De verschillende 

merken, types en uitvoeringen waren vol-

doende om een goede indruk te krijgen van 

het hedendaagse autoaanbod.

De dag ging van start bij restaurant Bentinck 

in Amerongen. Daar werden de dealers en 

testrijders gastvrij ontvangen met wat te 

drinken en een heerlijke lunch. Iedereen 

werd welkom geheten en na een korte 

briefing en een groepsfoto, was het tijd om 

de auto’s op te zoeken. Na een parkeer-

plaatswissel in Echteld, vervolgde de rit naar 

restaurant La Provence in Zaltbommel, waar 

men onder het genot van de doorbrekende 

zon een lekker kopje koffie kon nuttigen. Dit 

was voor de testrijders ook de eerste gele-

genheid om de testformulieren in te vullen.

De tweede locatie was Kasteel Wijenburg 

in Echteld. De weg naar deze locatie was 

de perfecte route om de auto’s eens goed 

te testen. Na het invullen van de laatste 

testverslagen, was er nog even tijd voor de 

testrijders om de auto’s uit te proberen waar 

ze gedurende de dag niet in hadden kunnen 

rijden. De geslaagde dag werd uiteindelijk 

afgesloten bij restaurant Bentinck. 
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DEELNEMERS:
• Paul Heinzmann – Axzi bv
• Ton Ax – Axzi bv
• Peter-Paul Swijnenburg – Restaurant Bentinck
• Huib van Loon – Oxonia
• Guido Scheltens – ING
• Jelle Bakker – Ambiance Zonwering Bakker
• Jaap Bakker – Ambiance Zonwering Bakker
• J.C. van Doesburg -  Catenae B.V.
• Melvin Koenings - MK Unlimited
• Michel Middag – Ctrack
• Andries Frankenhuizen – Movi Performance Gym
• Jaap Kries – Nimmerdor Bouwconsult
• Vince van Munster – SMC Groep
• Savas Atila – SMC Groep
• Florian Lem – Fotostudio Florian Lem
• Arjan Overbeeke – Fotostudio Florian Lem

DEALERS:
• De Waal autogroep
• Autobedrijf Van Tilborg
• Mulders Autobedrijven Tiel 
• Ford Gerritse Hendriks

LOCATIES:
• Restaurant Bentinck, 

Amerongen
• La Provence, 

Zaltbommel
• Kasteel Wijenburg 

Echteld

TESTAUTO’S:
• Opel Grandland X
• Opel Insignia
• Citroën C3 Aircross
• Peugeot 5008 SUV
• Ford Kuga
• Audi A7 Sportback

S P E C I A L  |  Z A K E N A U T O T E S T D A G



ALLEEN BIJ MULDERS TWEE GRATIS DUTCH E-BIKES!!

OOK BIJ AANKOOP VAN EEN 
ASTRA - MOKKA X - CROSSLAND X - GRANDLAND X

TIEL - NIJMEGEN - CULEMBORG

OPEL CORSA

Gratis 2 Dutch e-bikes bij aankoop 
van een nieuwe Opel Corsa 
 t.w.v. e 3.080,-

Fortune Coffee regio Gorinchem | 0183 - 701 046 

gorinchem@fortune.nl | fortune.nl

Je koffi eleverancier
altijd bij jou in de buurt
Fortune biedt professionele koffi eautomaten inclusief sevice en onderhoud,

koffi e en bijbehorende ingrediënten voor op het werk.
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41FLORIAN LEM
“Een degelijk uitziende auto zonder al 

teveel poespas. Een mooi model met een 

relaxed rijgedrag en soepel stuurgedrag. 

Een complete auto voor een prima prijs.” 

 

J. VAN DOESBURG
“Een ruime representatieve auto die 

netjes is afgewerkt en geschikt is voor 

zowel de zakelijke als particuliere markt. 

Deze Grandland X biedt veel comfort 

met goed instelbare stevige stoelen. Alle 

bedieningsknoppen zijn overzichtelijk 

geplaatst en gemakkelijk te bedienen.”

MELVIN KOENINGS
“Een prima alleskunner met veel ruimte. 

De Grandland X ligt lekker op de weg en 

heeft een vrij lichte besturing. Voor de 

rest zitten alle functies erop en eraan die 

naar tevredenheid functioneren. Voor de 

prijs krijg je veel auto. Bovendien is deze 

Opel met 3 cylinder motor ook nog eens 

lekker zuinig.”

TON AX
“Een degelijke auto deze Opel Grandland 

X. Ik ben ook niet anders gewend omdat 

ik al jaren een Opel Mokka rijd, die qua 

uitvoering redelijk vergelijkbaar is. Een 

echte aanrader deze uitvoering, niet 

alleen vanwege het comfort, maar ook 

door alle extra’s die erop zitten. Ik kan 

de auto gezien de prijs-kwaliteitsver-

houding zeker aanbevelen. Mijn collega 

overweegt er een aan te schaffen.”

MICHEL MIDDAG
“Deze Opel Grandland X heeft een nette 

representatieve uitstraling. De stoelen 

zitten stevig. Deze bieden bovendien veel 

verstelmogelijkheden. Voor een Duitse 

auto is deze Opel aantrekkelijk geprijsd.”

DEALER: MULDERS AUTOBEDRIJVEN TIEL AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: HANS VERWAAYEN

OPEL GRANDLAND X 

  

SPECIFICATIES
Merk: Opel

Model: Grandland X 

Type: Online Edition 

Transmissie: Handgeschakeld 

Cilinderinhoud: 1.2

Vermogen: 130 pk

 

Koppel: 230 nm

Verbruik: 5.1 l /100 km  

Acceleratie (0 tot 100 km/u): 11 sec.

Topsnelheid: 188 km/u

Uitrusting (speciale opties): Edition + 

pakket Navi 5.0 Intellilink pakket, 

 

18”lm velgen 

Verkoopprijs: € 30.799,-

Leaseprijs :  € 435,00,-  euro per maand 

(excl. btw) 

Vanafprijs: € 29.804,00,- 

Informatie: www.mulders-opel.nl
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FLORIAN LEM
Deze Opel Insignia is me goed bevallen. 

Het is een mooie design auto met een 

goede wegligging die van binnen fraai is 

afgewerkt. De stoelen hebben een goede 

stevige zit. Voor de rest is deze Insignia 

rijkelijk uitgerust. Verkrijgbaar tegen een 

aantrekkelijke prijs.”

J. VAN DOESBURG
“Opel heeft me duidelijk verrast met deze 

Opel Insignia. De auto heeft een stijlvol 

uiterlijk en oogt snel en sportief. Over de 

wegligging niets dan lof. De auto ligt als 

een blok op de weg. Deze ruime, spor-

tieve en representatieve auto is zijn prijs 

volledig waard.” 

TON AX
“Een echte familieauto deze Opel Insig-

nia. De rijeigenschappen zijn, zoals we 

van Opel gewend zijn, uitstekend. Verder 

is de auto uitgerust met veel gadgets. Ik 

had tijd tekort om ze allemaal uit te pro-

beren. Op de prijs, die zonder meer goed 

is, heb ik verder niets aan te merken.”

MICHEL MIDDAG
“Het eerste wat me opvalt, is de degelijke 

en sportieve uitstraling van deze Insig-

nia. Met een interieur waarvoor premium 

materialen zijn gebruikt en een geborgen 

gevoel geeft. Het comfort mag er even-

eens wezen evenals alle gadgets die ik 

helaas niet allemaal heb kunnen testen.”

PETER-PAUL SWIJNENBURG
“Over deze Opel Insignia kan ik zeer kort 

zijn. De auto ziet er zeer degelijk en spor-

tief uit. Een echte premium auto waar-

mee je zakelijk goed voor de dag kunt 

komen en die ook als  gezinsauto veel 

ruimte biedt. Dat de auto verder is uitge-

rust met allerlei gadgets en veiligheids-

systemen is alleen maar een pluspunt. 

Maar dat gaat niet ten koste van de prijs 

die zeer betaalbaar is.”

DEALER: MULDERS AUTOBEDRIJVEN TIEL  AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: HANS VERWAAYEN

OPEL INSIGNIA 

  
SPECIFICATIES
Merk: Opel 

Model: lnsignia 

Type: 1.5 Turbo 

Transmissie: Handgeschakeld 

Cilinderinhoud: 1500 cc

Vermogen: 121 kW (165) 

Koppel: 250 nm 

Verbruik: Stad: 7.6 l/100 km.  Buiten-

weg 5.2 l/100 km. Combi: 6.1 l/100 km. 

Acceleratie 0 tot 100 km/u: 9.2 sec. 

Topsnelheid: 218 km/u

Uitrusting (speciale opties): Innova-

tion+ pakket+Semi-automatische 

inparkeer assistant, advanced park 

Assist 2+ Lane change assist, incl. dode 

hoekwaarschuwing, Rear cross 

traffic allert, 360 graden camera, elek-

trisch inklapbare buitenspiegels met 

instapverlichting,

head up display 8” kleuren info display, 

OPC, winterpakket, donkere ramen 

achter. 

Verkoopprijs: € 44.748,00,-

Leaseprijs: € 557,00,- euro per maand 

(excl. btw) 

Vanafprijs: € 33.062,00,-

Informatie: www.mulders-opel.nl
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SAVAS ATILA
“Wie ooit heeft kennisgemaakt met de 

reguliere C3 voelt zich in de Aircross 

direct thuis, want de interieurs lijken 

als twee druppels water op elkaar. Deze 

Citroën ziet er ronduit funky uit. Net als 

bij de normale C3 is het rijden een com-

fortabele ervaring.” 

HUIB VAN LOON
“Een speelse, vrolijke en stoere uitziende 

auto met rijeigenschappen die vol-

doende scoren. Deze C3 heeft een pret-

tige armsteun. Voor de veiligheid heeft 

Citroën de C3 uitgerust met lane assist.”

ARJAN OVERBEEKE
“De auto scoort bij mij over de hele linie 

goed. Wat comfort betreft zitten de stoe-

len voorin comfortabel. Deze C3 is voor-

zien van een achteruitrijcamera en lane 

assist wat een pluspunt is.”

JAAP KRIES
“Een leuke auto. Het is een redelijke goed 

geveerde auto met een uitrusting die 

voldoende is. Fijn is de dode hoekwaar-

schuwing in de voorruitstijl.” 

DEALER: AUTOBEDRIJF VAN TILBORG AFGEVAARDIGDE TIJDENS DE TESTDAG: PAUL KAMPS

CITROËN C3 AIRCROSS

  

SPECIFICATIES
Merk: Citroën 

Model: C3 Aircross

Type: Shine PureTech 110 S&S

Transmissie: Handgeschakeld

Cilinderinhoud: 1199 cc

Vermogen: 110 pk          

Koppel: 205 nm

Verbruik: 5,0 l / 100 km

Acceleratie (0 tot 100 km/u): 10,2 sec.

Topsnelheid: 185 km/u

Uitrusting (speciale opties): Soft Sand 

(Metaallak), Ambiance Urban Red 

(Interieur), reservewiel thuiskomer, 

Pack Smile, Family safety

Verkoopprijs: € 28.940,00,- (rijklaar)

Leaseprijs: vanaf € 399,87,- euro per 

maand (excl. btw) 

Vanafprijs: € 19.190,00,-

Informatie: www.van-tilborg.nl
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ANDRIES FRANKENHUIZEN
“Deze Peugeot 5008 is me prima beval-

len. De auto ligt lekker op de weg en 

stuurt gemakkelijk. Over de hele linie 

is de auto netjes afgewerkt. Er is veel 

comfort aan boord zoals heerlijke com-

fortabel zittende stoelen. Voor de rest is 

de auto uitgerust met een aantal nieuwe 

opties zoals Active Safety Brake en Ver-

moeidheidsherkenning. De prijs van 

deze Peugeot is prima in verhouding 

met de prijs/kwaliteit.”

HUIB VAN LOON
“Een mooie grote zakelijke auto die van 

alle gemakken is voorzien. Het is tijdens 

het rijden goed vertoeven in de comfor-

tabele stoelen. Dankzij de hoge zit heb 

je een goed overzicht op de weg. Aan 

boord een prima werkend navigatie- en 

audiosysteem, zoals ook de achteruitrij-

camera en parkeersensoren. Voor de vele 

extra’s en ruimte is deze Peugeot gunstig 

geprijsd.”

MICHEL MIDDAG
“Deze 5008 SUV heb ik ervaren als een 

prettige combinatie van sportief en com-

fort. De afwerking mag er over de hele 

linie zijn. De stoelen zitten lekker en de 

bekleding voelt prettig aan. De prijs voor 

deze Peugeot is oké.”

PETER-PAUL SWIJNENBURG
“Een ruime, mooi afgewerkte en comfor-

tabele auto met veel stijl en veel extra’s. 

Hij kost wel wat, maar daarentegen is het 

een ruime auto met zeven zitplaatsen en 

veel mogelijkheden.”

DEALER: AUTOBEDRIJF VAN TILBORG AFGEVAARDIGDE TIJDENS DE TESTDAG: PAUL KAMPS

PEUGEOT 5008 SUV

  

SPECIFICATIES
Merk: Peugeot 

Model: 5008 SUV

Type: GT-line 1.2 PureTech 130

Transmissie: Handgeschakeld

Cilinderinhoud: 1199 cc 

Vermogen: 130pk

Koppel: 230 nm 

Verbruik: 5,0 l /100 km  

Acceleratie (0 tot 100 km/u): 10,9 sec.

Topsnelheid: 188 km/u

Verkoopprijs: € 45.530,00,- (rijklaar)

Leaseprijs : Vanaf € 745,13,- euro per 

maand (excl. btw)  

Vanafprijs: € 32.720,00,-

Informatie: www.van-tilborg.nl
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Gerritse Hendriks
www.forddealer.nl

 
Tiel:                        Edisonstraat 1
Oss:                        Gotenweg 3
Zaltbommel:     Vergtweg 60

GERRITSE HENDRIKS: UW VIGNALE RETAILER

Een belangrijk uitgangspunt voor ons is de persoonlijke 
benadering van onze cliënten en relaties. Iedere 
ondernemer, onderneming en relatie is in onze ogen 
uniek en staat bij ons centraal.

Betrokkenheid, helderheid en vertrouwen zijn de 
kernwoorden van onze dienstverlening. En snelheid, 
want door alert te reageren op nieuwe situaties en 
wetswijzigingen stellen wij u in staat de juiste beslissingen 
te nemen. Snelheid betekent ook stiptheid, onder meer 
in het aanleveren van uw jaarstukken. Dit bespaart de 
cliënten tijd en kosten en wij kunnen tijdig adviseren.

Onze dienstverlening is erop gericht om u uw zorgen te 
ontnemen. U te informeren en adviseren met verstand 
van zaken. Uw zaken. Daarom werken wij voor u en uw 
bedrijf alsof het om onze eigen onderneming gaat. De 

diensten die JB Accountants & Adviseurs BV aanbiedt 
zijn onder te verdelen in de volgende hoofdgroepen:
  
-        Accountancy
-        Salaris
-        Advies
-        Fiscaal

Als u verdere informatie 
wenst over ons kantoor 
en onze diensten kunt 
u altijd contact met ons 
opnemen. Via de mail 
jeroen@jbaccountants.nl 
of telefonisch onder het 
nummer 0345 535786.

          JB Accountants en Adviseurs
          Herman Kuykstraat 56c  |  4191 AL Geldermalsen  |  +31 (0)345 - 53 57 86
          info@jbaccountants.nl  |  www.jbaccountants.nl

JB Accountants & Adviseurs BV is een 
zelfstandig accountantskantoor waar 

een enthousiast team van accountants, 
belastingadviseurs en medewerkers als 

een hecht team samenwerkt ten behoeve 
van onze cliënten. 
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ANDRIES FRANKENHUIZEN
“Deze Ford Kuga is me goed bevallen. 

Het is een prima rijdende auto die op 

alle fronten netjes is afgewerkt. Ook het 

comfort mag er wezen met comfortabele 

stoelen en veel praktische gadgets die 

het rijcomfort en de veiligheid vergroten. 

De prijs voor deze Kuga met een 1.5 eco-

boost motor is prima. Je krijgt veel waard 

voor je geld.”

TON AX
“Ik was verrast door de uitstraling van 

deze Ford Kuga en de voortreffelijke luxe 

afwerking. Het was een genot om in 

deze wagen te mogen rijden, met lekkere 

comfortabele stoelen die volledig verstel-

baar zijn naar wens.”

PETER-PAUL SWIJNENBURG
“Deze Ford Kuga rijdt heerlijk en ligt 

strak op de weg. De motor heeft veel 

vermogen en trekt snel op. Het comfort 

is perfect. Ik ben zelf 1.96 meter, deson-

danks zaten de stoelen goed. En door de 

hoge zit had je een perfect overzicht op 

de weg.” 

VINCE VAN MUNSTER
“Een comfortabele nette auto die op alle 

fronten goed is afgewerkt, met een com-

fort alsof je thuis op de bank zit. De Kuga 

is royaal uitgerust met allerlei gadgets die 

bijdragen aan een veilig en comfortabel 

rijplezier. Bijzonder vond ik de change 

lane assist waarmee je altijd in het goede 

spoor blijft op de weg.”

DEALER: FORD GERRITSE HENDRIKS AFGEVAARDIGDE TIJDENS DE TESTDAG: NIELS MULDER

FORD KUGA

  

SPECIFICATIES
Merk: Ford

Model: Kuga

Type: Vignale 

Transmissie: Automaat 

Cilinderinhoud: 1.5 Ecoboost 4WD 

Vermogen: 182 pk

Koppel: 240 nm

Verbruik: 1 op 12 

Acceleratie (0 tot 100 km/u): 10.1 sec.

Topsnelheid: 200 km/u

Uitrusting (speciale opties): Standaard 

zeer rijk uitgerust.

Extra fabrieksopties: Premium 

metaalkleur White Platinum, 

luxerypack, privacyglass, verwarmbaar 

stuurwiel, dakreling Satin Silver 

Verkoopprijs: € 53.170,00,- 

Leaseprijs: op aanvraag 

Vanafprijs: € 49.495,00,- 

prijsverhoging i.v.m. WLTP € 7.800,00 

Informatie: www.forddealer.nl
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Verzorgd door:

Marconistraat 12
4004 JM Tiel
0344 – 63 80 70

De mobiliteitsbranche is vandaag de dag een zeer dynamische wereld. Elektrisch rijden, autonome mobi-
liteit, verduurzaming, deelauto’s, mobiliteitsbudgetten, zijn nog maar een paar voorbeelden van ontwikke-
lingen die aangeven dat het traditionele idee van mobiliteit zijn langste tijd heeft gehad. Het is tijd voor ‘De 

mobiliteit voor morgen’. 

De Waal Autogroep en Autolease Midden Nederland slaan de handen ineen om samen met u te kijken 
naar innovatieve mobiliteitsoplossingen. Op ons nieuwe platform beantwoorden wij uw mobiliteitsvragen, 
geven wij u inzicht in de vernieuwde mobiliteit, inspireren wij u over innovatieve mobiliteitsoplossingen en 

bieden wij u de mogelijkheid om nu al kennis te maken met de mobiliteit voor morgen.

Op de hoogte blijven? 
Meld u aan voor de nieuwsbrief op demobiliteitvoormorgen.nl
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MELVING KOENINGS
“Wow, wat een monster deze Audi A7 en 

wat een fenomenale rijeigenschappen. 

Mede door de bijzondere  vierwielaan-

drijving. Uitstekende elektrische verstel-

bare stoelen. Verder zit er alles op aan 

met een mooi groot navigatiescherm in 

het dashboard.”

JAAP KRIES
“Het was een genot om in deze dynami-

sche topauto te mogen rijden. De kwa-

liteit van het comfort is bijna perfect. De 

uitrusting is zeer compleet en gemakke-

lijk te bedienen. Innovatief is de 360 gra-

den camera. Om deze Audi A7 te kopen, 

moet je wat dieper in de buidel tasten. 

Maar daarvoor krijg je een zakenauto 

met veel status.”

ANDRIES FRANKENHUIZEN
“Deze Audi A7 is een auto waar in feite 

niets is op aan te merken. De auto is 

zeer comfortabel en uitgerust met inno-

vatieve gadgets die het autorijden tot 

een waar genot maken. Zeker ook op de 

lange afstand.”

J. VAN DOESBURG
“De signature van deze Audi is duide-

lijk zichtbaar en heeft een uitstraling 

die hoort bij deze Sportback. Deze Audi 

biedt een uitstekend comfort waar de 

bediening ervan praktisch automatisch 

verloopt. De auto valt in het hogere seg-

ment, maar gezien alle features, is het de 

aanschaf volledig waard.”

DEALER: AUDI DE WAAL AFGEVAARDIGDE TIJDENS DE TESTDAG: MARK KLOP

AUDI A7 SPORTBACK

  
SPECIFICATIES
Merk: Audi

Model: A7 Sportback

Type: 50 TDI Pro Line S 

Transmissie: Tiptronic 

Cilinderinhoud: 2.967 cc

Vermogen: 286 pk 

Koppel: 260 nm 

Verbruik: 17.2 km/liter 

Acceleratie (0 tot 100 km/u): 5,7 sec 

Topsnelheid: 250 km (elektronisch 

begrensd) 

Uitrusting (speciale opties): 

Panoramadak, head-up display, 

nachtzichtassistent , Akoestisch glas 

incl. getint glas vanaf de B-stijl, 

adaptive ruitenwisser, digitale radio-

ontvangst, B&0 Advanced 

soundsysteem, Audi Assistentiepakket 

City, Audi Assistentiepakket Tour, MMI 

Navigatie Plus incl. Audi Haptic Touch, 

vierwielsturing, 

Verkoopprijs: € 127.125,- (rijklaar) 

Leaseprijs : € 1.443,- (excl. btw) op basis 

van 48 mnd / 20.000 km 

Vanafprijs: 55 TFSI quattro € 89.315,- , 

55 TDI quattro  € 89.335,- (rijklaar) 

Informatie: www.audidewaal.nl
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JAAP BAKKER
“Een leuke, degelijke uitziende compacte 

Duitse SUV, deze T-Roc waarin je veel 

elementen terugziet van de Golf, zoals de 

techniek. Prettig bij deze auto is de hoge 

zit in combinatie met de fijne stoelen. 

Mooi en gebruiksvriendelijk is ook het 

grote navigatiescherm voorzien van de 

nieuwste software. Een extra gevoel van 

veiligheid geeft ook de lane assist. Deze 

nieuwe T-Roc is voor een VW prettig 

geprijsd.”

JAAP KRIES
“Een mooie en nieuwe telg in de Volks-

wagen familie deze T-Roc. Een auto met  

goede rijeigenschappen en veel comfort. 

Bijzonder vond ik de lane assist die de 

auto corrigeerde zonder het stuur vast 

te houden. Verder is de auto voorzien 

van een goed werkend navigatiesysteem 

dat recht voor je zit, waardoor je minder 

afgeleidt wordt. Als extra nog een scherm 

in de middenconsole ter ondersteuning.”

J. VAN DOESBURG
“Een comfortabele en veilige auto met 

een goed overzicht op de weg. De T-Roc 

biedt voorin veel ruimte met uitstekend 

zittende stoelen. Praktisch is ook het 

navigatiesysteem dat in het zicht van de 

bestuurder is geplaatst. De prijs is voor 

deze prettig rijdende auto in het midden-

segment goed.”

MELVIN KOENINGS
“Zonder meer een prettig rijdende auto 

die hoog zal scoren in zijn segment. De 

auto biedt veel ondersteuningsfuncties 

zoals onder andere lane assist en adap-

tive cruise control. Tegen een beschei-

den prijs krijg je veel auto. Een top auto!” 

DEALER: DE WAAL AUTOGROEP AFGEVAARDIGDE TIJDENS TESTDAG: CHRISTIAN LIJS

VOLKSWAGEN T-ROC

  

SPECIFICATIES
Merk: Volkswagen 

Model: T-Roc 

Type: Sport 

Transmissie: 6 versnellingen handge-

schakeld

Cilinderinhoud: 1.5 liter

Vermogen: 150 pk 

 

Koppel: 250 nm 

Verbruik: 1 op 18,5 

Acceleratie (0 tot 100 km/u): 8,4 sec. 

Topsnelheid: 205 km/u

Uitrusting (speciale opties): upgrade  

naar 18” wielen, ledverlichting, digitaal 

instrumentenpaneel, panoramadak 

 

Verkoopprijs: € 32.700,- 

Leaseprijs : € 425,- euro per maand 

(private lease vanafprijs) 

Vanafprijs: € 26.550,- (rijklaar) 

Informatie: www.dewaalautogroep.nl
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