
Microcar Dué

Type:

Prijs € 9.995,--- 10.995,---

Verplichte leges kenteken en tenaamstellen € 48,91 48,91

● = standaar    ○ = als optie leverbaar

Microcar Dué

Type:

Exterieur

Stalen velgen 13 inch met wieldoppen ●

14" lichtmetalen velgen ●

Buitenspiegel links en rechts ● ●

Achterlichten met geïntegreerde knippelichten ● ●

Bumpers in de carroserie kleur ● ●

Afdekplaat in carrosserie kleur op onderzijde 

achterruit
● ●

Zwart dak ● ●

Chroom kleurige rand op de grill ●

Chroom kleurige stootstrip op de portieren ●

Veiligheid

Ruitenwisser voor met 2 snelheden en interval ● ●

Mistlamp achter en achteruitrijverlichting ● ●

Mistlampen voor ●

Anti start beveiligingssignaal ● ●

Achterruitverwarming ●

Binnenspiegel met nachtstand ● ●

Instrumentarium

Gecombineerde snelheids- en brandstofmeter ● ●

Controlelamp positie versnellingspook ●

Rijgedrag en comfort

Electrische raambediening beide portierruiten ● ●

Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening ●

2 Zonnekleppen ● ●

Opbergvakken in de portieren ● ●

Eenvoudige geluidsisolatie ●

Luxere geluidsisolatie ●

Onafhankelijk geveerde achteras ● ●

Rugleuning van beide stoelen verstelbaar ● ●

Bestuurdersstoel ook in lengte verstelbaar ● ●

Radio uitrusting

Radio installatie voorbereiding ●

Radio met USB aansluiting ●

Mororisatie

Lombardini Progress motor ● ●

Lombardini DCi motor  ○

Opties

Airco (alleen i.c.m. Dci motor) ○

Microcar Dué

Type:

Prijs € 9.995,--- 10.995,---

Verplichte leges kenteken en tenaamstellen € 48,91 48,91

Prijzen zijn incl. kosten rijklaar maken.

Prijzen zijn incl. kosten rijklaar maken.

Uw brommobiel leveren we gratis bij u thuis af

De fabrikant de importeur en de dealer behouden zich het recht voor, zonder kennisgeving vooraf, wijzigingen aan te brengen 

in kleuren, materialen, uitrusting, specificaties en modellen zonder de verplichting vroeger geleverde brommobielen 

dienovereenkomstig aan te passen. Hiermee vervallen de voorgaande prijzen van bovengenoemde modellen. Druk- en 

zetfouten voorbehouden. 

Premium

Premium

Premium

Dynamic

Dynamic

Dynamic

Uw brommobiel leveren we gratis bij u thuis af


