VW Tiguan · 1,4 · TSi 160 Sport & Style BMT Van
Pris: 159.900,- inkl.
moms
Type:

Varevogn -Moms

Modelår:

2013

1. indreg:

06/2013

Kilometer:

89.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:
Antal døre:

5

Highlights: - 160 hk benzin motor. - Kun kørt 89 t. km. - Opgivet til 14 ·9 km/l - Træk til 1.800 kg - Ny serviceret. - Semi automatisk
parallel parkering. - Regnsensor. - Ny synet. - El-indklaplige spejle. - P-sensor for+bag m. optisk visning. - Ruskind sæder. Samtlige
service overholdt samt ajourført i bogen med stempler · alle hos VW værksted · pånær det seneste som vi har lavet. Ny serviceret v.
89.220 km · med olie + filter samt bremseskiver og klodser på alle 4 hjul. Ny synet d. 26/4-22 - uden anmærkninger. Den sælges med
original navigation · men vi har mulighed for at opgrader til en stor touchskærm med AppleCarplay · AndroidAuto samt bluetooth.
Sælges på originale VW alufælge men med mulighed for tilkøb af komplette vinterhjul. Bilen er inkl. moms og må bruges både privat
samt erhverv. Vi tilbyder: - Omgående levering · kør hjem samme dag som besigtigelsen. - Tilkøb af europadækkende CarGarantie
(læs mere på vores hjemmeside). - Gratis lånebil hvis uheldet er ude (ved køb af CarGarantie). - Attraktiv finansering med/uden
udbetaling tilbydes igenne Santander - ring og hør nærmere · så kan vi lave ansøgningen sammen. Udstyr: · 16" alufælge · airc. · 2
zone klima · fjernb. c.lås · fartpilot · kørecomputer · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust.
forsæder · 4x el-ruder · el-klapbare sidespejle m. varme · automatisk parkerings system · parkeringssensor (bag) · parkeringssensor
(for) · automatisk start/stop · elektrisk parkeringsbremse · multifunktionsrat · navigation · armlæn · læderrat · tågelygter · automatisk lys
· airbag · abs · antispin · esp · servo · mørktonede ruder i bag · træk · ikke ryger
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,4

Effekt: 160 HK.

Forhjulstræk

Længde: 443 cm.

Tank: 64 l.

Cylinder: 4

Moment: 240

Gear: Manuel gear

Bredde: 181 cm.

Km/l: 14,9 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 203 ktm/t.

Højde: 170 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 8,9 sek.

Vægt: 1.422 kg.

DKK 3.140
Produktionsår:
-
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*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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