Hyundai i30 · 1,6 · CRDi 128 Comfort CW
Pris: 69.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2010

1. indreg:

04/2010

Kilometer:

149.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Hvid

Antal døre:

5

CORONA-FRIT område - det er vi ikke - MEN!! Vi har masser af håndsprit · vi desinficere flere gange om dagen · og vi har indrettet
vores salgskontor så vi den anbefalede afstand til vores kunder. Vi bestræber os på ikke at være i kontakt med vores kunder mere end
max. 15 min. · så her er det hurtig handel i øjeblikket. VEL MØDT. 6 gear · fuldaut. klima · alarm · fjernb. c.lås · fartpilot · infocenter ·
startspærre · udv. temp. måler · sædevarme · 4x el-ruder · el-spejle · cd/radio · multifunktionsrat · armlæn · isofix ·
bagagerumsdækken · kopholder · stofindtræk · tågelygter · 8 airbags · esp · servo · hvide blink · indfarvede kofangere · tagræling ·
ikke ryger · service ok · diesel partikel filter · læderrat · splitbagsæde. Velholdt bil med den store 128 HK motor. Bilen har haft samme
ejer siden 2/2011 · og fremtræder i sober stand. Synet 23-2-2018. Du er velkommen til at kontakte os for en prøvetur · vi tilbyder også
fordelagtig financiering. I week-enden er vi der i forretningen efter aftale. · vinterhjul
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Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,6

Effekt: 128 HK.

Forhjulstræk

Længde: 448 cm.

Tank: 53 l.

Cylinder: 4

Moment: 260

Gear: Manuel gear

Bredde: 178 cm.

Km/l: 21,3 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 197 ktm/t.

Højde: 152 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 11,20 sek.

Vægt: 1.463 kg.

DKK 3.880
Produktionsår:
-

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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