FT AUTO ApS

VW Scirocco · 2,0 · TDi 140 Sport BMT Van
Pris: 69.800,- inkl.
moms
Type:
-Moms

Varevogn

Modelår:

2012

1. indreg:

05/2012

Kilometer:

144.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Sortmetal

Antal døre:

3

LAVT KM TAL! · fuldaut. 2 zone klima · fartpilot · fjernb. c.lås · infocenter · startspærre · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme ·
højdejust. forsæder · el-ruder · el-spejle m/varme · parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) · automatisk start/stop · cd/radio ·
multifunktionsrat · håndfrit til mobil · kørecomputer · bluetooth · usb tilslutning · armlæn · kopholder · delvis alcantara · læderrat ·
sportssæder · lygtevasker · tågelygter · automatisk lys · db. airbags · abs · antispin · esp · servo · tonede ruder · ikke ryger · holder syn
til 08.2024 · service ok · diesel partikel filter · 17" alufælge · vinterhjul på flotte sorte alu Sælges for ejer! FINANSIERING TILBYDES
MED ELLER UDEN UDBETALING!! FX FRA KR. 1.174 ·- PR. MD. Pris plus nummerplader! For aftale om fremvisning ring venligst
forud på tlf. 21 97 36 11 Så du ikke kører forgæves · bilen kan være under klargøring eller solgt! Tjek også øvrige biler på
www.ftauto.dk HUSK VI TAGER GERNE DIN GAMLE BIL I BYTTE... BYTTE BIL ER VELKOMMEN... FT AUTO I AABENRAA er
godkendt til skrotning af alle biler. Som følge af løbende opdateringer hos skat · tages forbehold for oplyste ejer og vægtafgifter i alle
annoncer.
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 2,0

Effekt: 140 HK.

Forhjulstræk

Længde: cm.

Cylinder: 4

Moment: 320

Gear: Manuel gear

Bredde: cm.

Antal ventiler: 16

Topfart: 207 ktm/t.

Højde: cm

0-100 km/t.: 9,3 sek.

Vægt: 1.279 kg.

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.

FT AUTO ApS - Stegholt 8B - 6200 Aabenraa Tlf.: (+45) 21 97 36 11 - Email: ffs@besked.com

Økonomi
Tank: 50 l.
Km/l: 22,2 l.
Ejerafgift:
DKK 4.460

