VW Scirocco · 1,4 · TSi 160 Sport
Pris: 2.425,- pr. md. inkl.
moms
Type:

Personvogn

Modelår:

2013

1. indreg:

03/2013

Kilometer:

73.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Hvid

Antal døre:

3

Super fin velholdt match-model · el-glas panoramatag · xenon · navigation · 18" alufælge · håndfrit til mobil · multifunktionsrat · 2 zone
klima · sædevarme · regnsensor · parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) ·park-assist · køl i handskerum · fjernb. c.lås ·
fartpilot · kørecomputer · infocenter · udv. temp. måler · højdejust. forsæder · sportssæder · sort himmel · el-ruder · højdejust.
førersæde · el-spejle m/varme · aux tilslutning · usb tilslutning · armlæn · isofix · bagagerumsdækken · læderrat · lygtevasker ·
tågelygter · airbags · abs · esp · servo · 1 ejer · alle service overholdt · leveres nysynet · bilen er importeret fra udlandet er meget fin
stand · nye bremser osv. org. stand ikke gejlet osv. Bilen er på lager (til hurtig levering) og kan ses og prøves hos Nielsenbiler
Tarphovedvej 11 6715 Esbjerg N. Husk at booke en forudgående aftale om besigtigelse eller prøvetur direkte via mail
info@nielsenbiler.dk eller på telefon 21721277- så er bilen gjort klar · når du kommer · og der er tid til at snakke om handlen
efterfølgende. Har du behov for et billån · så kan vi hjælpe med finansiering (med eller uden udbetaling) til markedets bedste priser og
vilkår · og vi tager naturligvis gerne din nuværende bil i bytte · hvis du har behov for at få afsat den. Derudover tilbyder vi udvidet
garanti op til 24 mdr. Plus forskellige serviceaftale-aftaler. Salgsafdelingen holder åbent mandag til torsdag fra 10.00-17.00 fredag kl.
10.00 - 13.00 samt søndag fra kl. 13.00 - 15.00. Se mere på www.nielsenbiler.dk
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Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,4

Effekt: 160 HK.

Forhjulstræk

Længde: 426 cm.

Tank: 50 l.

Cylinder: 4

Moment: 240

Gear: Manuel gear

Bredde: 181 cm.

Km/l: 15,2 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 218 ktm/t.

Højde: 140 cm

Ejerafgift:

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

Vægt: 1.246 kg.

DKK 3.240
Produktionsår:
-
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Leasing
Leasing type: Financial
Førstegangsydelse: DKK 17.407
Totalpris i løbetiden: DKK 1
Restværdi: DKK 115.000
Løbetid: 12 mdr.
Antal kilometer inkluderet: 0
Forsikring: Ikke inkluderet
*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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