Bilhuset Middelfart I/S

Kia Ceed · 1,6 · CRDi 136 GT-Line Van
Pris: 89.900,- inkl. moms
Type:

Varevogn -Moms

Modelår:

2016

1. indreg:

05/2016

Kilometer:

94.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:
Antal døre:

5

17" alufælge · fuldaut. klima · 2 zone klima · fjernb. c.lås · parkeringssensor (bag) · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre ·
udv. temp. måler · sædevarme · højdejust. forsæder · el-ruder · el-klapbare sidespejle m. varme · automatisk start/stop ·
dæktryksmåler · cd/radio · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming via bluetooth · varme i rat · armlæn ·
kopholder · aux tilslutning · stofindtræk · sportssæder · læderrat · airbag · abs · esp · servo · led kørelys · tågelygter · mørktonede
ruder i bag · tonede ruder · diesel partike DENNE BIL LEV MED 100% AUTOTJEK SOM INDBEFATTER FEJLFRI BRUGTBILS
ATTEST SAMT 12 MDR. FORSIKRING PÅ MOTOR GEARKASSE OG TURBO. VI FINANSIERE GERNE DENNE BIL BÅDE MED OG
UDEN UDBETALING. . aftag. træk Euro norm 6. Pga. de nye Covid 19 regler er vores butik desværre fysisk lukket. Men regeringen har
nu åbnet for fremvisning/prøvekørsel i begrænset omfang enten hos dig (hvis du bor i en radius af 20 km. fra os) eller på et nærmere
aftalt sted udenfor vores forretning. Fremvisning kan naturligvis også foregå digitalt. Ring og book en tid på tlf. 70707863
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,6

Effekt: 136 HK.

Forhjulstræk

Længde: 431 cm.

Tank: 53 l.

Cylinder: 4

Moment: 280

Gear: Manuel gear

Bredde: 178 cm.

Km/l: 25,6 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 196 ktm/t.

Højde: 147 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 9,80 sek.

Vægt: 1.301 kg.

DKK 2.180
Produktionsår:
-

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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