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Hyundai Stellar 2.0 GSL Automaat 120.000km Youngtimer Unieke auto
Merk

Hyundai

Model

Stellar

Type

2.0 GSL Automaat
120.000km Youngtimer
Unieke auto

Bouwjaar

1987

Kilometerstand

120.528 km

Carrosserie

Sedan

Transmissie

Automaat

Brandstof

Benzine

€2.495,00
Merk
Hyundai

Model
Stellar

Type
Bouwjaar
2.0 GSL Automaat 120.000km Youngtimer Unieke 1987
auto

Transmissie
A

Brandstof
B

Vermogen
83

Kilometerstand
120528

Accessoires

• 4-deurs

• Automatische transmissie

• BIEDEN VIA EMAIL IS ZINLOOS

• Distributie vervangen

• Elektrische spiegels

• Grote bagageruimte

• Houtinleg

• Inruil mogelijk

• Koplampsproeiers

• Lichtmetalen velgen

• Nederlandse auto

• Niet in gerookt

• Nieuwe APK in overleg

• Zonnedak

https://www.occasiondealerhetgooi.nl/occasion/640805902-hyundai-stellar-2-0-gsl-automaat-120-000km-youngtimer-unieke-auto/
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Opmerkingen
UNIEKE AANBIEDING, VOOR DE LIEFHEBBER: Hyundai Stellar 2-liter GSL met automatische transmissie van 1987. Origineel
120.000 km gereden, bij 115.000 km. is de distributieriem vervangen. De auto is voorzien van elektrische ramen voor + achter,
audiosysteem, elektrische spiegels, centraal slot, trekhaak, zonnedak, lichtmetalen velgen, etc. etc. De auto rijdt prima, de automaat
schakelt soepel (met overdrive). INRUIL IS BESPREEKBAAR IN OVERLEG.
Vanwege het feit dat de auto voor langere tijd (veelal droog) heeft stilgestaan, is de APK verlopen. Nieuwe APK in overleg te realiseren.
Van harte welkom bij Occasion Dealer 't Gooi B.V. Wij specialiseren ons in occasions in de prijsklasse van
€ 500,- tot € 5.000,- en hebben gemiddeld tussen de 50 en 60 auto's op voorraad staan. Onze occasions zijn afkomstig van
dealerbedrijven alwaar wij onze auto's inkopen, veelal voorzien van onderhoudshistorie en particulier bereden. Onze auto's staan
schoon en droog en worden getoond in een verlichte showroom. Inruilen van uw huidige auto behoort bijna altijd tot de mogelijkheden.
Voor meer informatie over ons bedrijf en ons aanbod kunt u kijken op www.occasiondealerhetgooi.nl. Bij geen gehoor op ons vaste
telefoonnummer kunt u contact opnemen met 06-55751494 of 06-20599557
Onze openingstijden zijn op werkdagen van 10.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Wij adviseren u wel van
tevoren te bellen voor een afspraak.
Graag tot ziens in Kortenhoef gelegen in het hart van Het Gooi nabij Hilversum.
Onze adresgegevens:
Koninginneweg 64
1241 CW Kortenhoef.
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