Peugeot 308 1,6 · BlueHDi 120 Allure SW EAT6 Van
Pris: 69.800,inkl. moms
Type:
-Moms

Varevogn

Modelår:

2016

1. indreg:

02/2016

Kilometer:

198.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Sortmetal

Antal døre:

5

Alle service overholdt! Bilen fejler intet men sælges som cvr tilbud grundet alder og km. aut.gear/tiptronic · alu. · fuldaut. klima · 2 zone
klima · fjernb. c.lås · fartpilot · kørecomputer · infocenter · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme ·
højdejust. forsæder · højdejust. førersæde · el-ruder · el-klapbare sidespejle m. varme · parkeringssensor (bag) · parkeringssensor
(for) · automatisk start/stop · dæktryksmåler · elektrisk parkeringsbremse · træthedsregistrering · skiltegenkendelse · cd/radio ·
navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · musikstreaming via bluetooth · bluetooth · usb tilslutning · aux tilslutning · armlæn ·
kopholder · stofindtræk · læderrat · sportssæder · tågelygter · lygtevasker · led kørelys · fuld led forlygter · automatisk lys · 6 airbags ·
abs · antispin · esp · servo · tagræling · tonede ruder · mørktonede ruder i bag · afhentning · nysynet · ikke ryger · 1 ejer · service ok ·
lev. nysynet · træk · diesel partikel filter.. Alle vores biler er så vidt muligt ny serviceret · nysynet og professionel kosmetisk klargjorte.
Så du kan få bilen med omgående og ikke skal vente på levering. Men giv et kald så sørger vi for at bil og personale er hjemme og at
der er kaffe på kanden. Husk vi altid tager din brugte bil i bytte uanset stand årgang eller kilometer.. Hos Toppevad Biler er vi af SKAT
autoriseret som motorkontor og har plader på lager så du kan få din nye bil med hjem omgående. Husk venligst altid at ringe inden du
kører hjemmefra så du ikke kører forgæves hvis vi skulle være ude af huset vi svarer altid på Tlf: 40750339 også aften og weekend.
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 1,6

Effekt: 120 HK.

Forhjulstræk

Længde: 459 cm.

Cylinder: 4

Moment: 300

Gear: Automatgear

Bredde: 186 cm.

Antal ventiler: 8

Topfart: 194 ktm/t.

Højde: 146 cm

0-100 km/t.: 9,9 sek.

Vægt: 1.495 kg.

Økonomi
Tank: 53 l.
Km/l: 27 l.
Ejerafgift:
DKK 2.640
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*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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