DS DS 3 · 1,6 · BlueHDi 100 Style
Pris: 114.800,Type:

Personvogn

Modelår:

2018

1. indreg:

01/2018

Kilometer:

78.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Sortmetal

Antal døre:

3

✅Anhængertræk ✅Airc. & Fartpilot m. begrænser ✅16" DS Fælge ✅Sort himmel & Interiør ✅Touchskærm m. Apple Carplay &
Bluetooth ✅Navigation via App Connect ✅LED kørelys ✅Tågelygter ✅Op til 33 ·3 km/l ✅FINANS KAMPANGNE 0 ·95% ἱ DET
TAGER KUN 5 min! Udbetaling: 24256 ·- 96 mdr. a. 1198 ·- rente 0 ·95% · Åop 5 ·90% 16" alufælge · airc. · fjernb. c.lås · fartpilot m.
begrænser · kørecomputer · infocenter · startspærre · udv. temp. måler · sædevarme · højdejust. førersæde · el-ruder · el-spejle ·
automatisk start/stop · dæktryksmåler · cd/radio · håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming via bluetooth · apple carplay · usb
tilslutning · aux tilslutning · armlæn · isofix · bagagerumsdækken · kopholder · stofindtræk · splitbagsæde · læderrat · tågelygter · led
kørelys · airbag · abs · antispin · esp · servo · ikke ryger · service ok · træk · diesel partikel filter Kan også finansieres uden udbetaling.
Bilen kan leveres med 12 el. 24 mdr. Landsdækkende mekanisk garanti forsikring. Forbehold for tastefejl. FRAGTFRI LEVERING I
HELE LANDET · Vi tager gerne din bil i bytte · kontakt os på tlf. 98 26 90 11 eller besøg os på Haldagervej 50 i Biersted 9440. Vi
holder åben mandag – torsdag 08:00-17:00 Fredag 08:00-15:30 Aften og weekend efter aftale på tlf 98 26 90 11.
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,6

Effekt: 100 HK.

Forhjulstræk

Længde: 395 cm.

Tank: 46 l.

Cylinder: 4

Moment: 254

Gear: Manuel gear

Bredde: 172 cm.

Km/l: 33,3 l.

Antal ventiler:

Topfart: 189 ktm/t.

Højde: 146 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 11,8 sek.

Vægt: 1.260 kg.

DKK 1.240
Produktionsår:
-

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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