Peugeot 308 · 1,6 · BlueHDi 120 Style SW
Pris: 129.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2016

1. indreg:

02/2016

Kilometer:

98.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Sortmetal

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 · 16" alufælge · 2 zone klima · køl i handskerum · fjernb. c.lås
· parkeringssensor · kørecomputer · infocenter · startspærre · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæde · 4x
el-ruder · el-spejle · cd/radio · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · armlæn · isofix · bagagerumsdækken · kopholder ·
stofindtræk · splitbagsæde · læderrat · tågelygter · abs · esp · servo · hvide blink · indfarvede kofangere · tagræling · mørktonede ruder
i bag · 1 ejer · ikke ryger · service ok · træk · diesel partikel filter. DANMARKS ABSOLUT BILLIGSTE!!!! Du skal leve med de
skrammer den har. Det er ikke noget stort og voldsomt · men lidt på en fronthjælm · på kofangere · 2 døre og lidt på et par paneler.
Bilen har kun haft 1 ejer · alle service er overholdt. Den har lige fået ny forrude. Hvem kommer først? Ugens fede tilbud: Giv kr.
135.000 ·-. SÅ er bilen nyserviceret og har fået 4 nye dæk. SÅ BLIVER DET IKKE BILLIGERE!!!!
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Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,6

Effekt: 120 HK.

Forhjulstræk

Længde: 459 cm.

Tank: 53 l.

Cylinder: 4

Moment: 300

Gear: Manuel gear

Bredde: 180 cm.

Km/l: 31,3 l.

Antal ventiler: 8

Topfart: 194 ktm/t.

Højde: 147 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 10,10 sek.

Vægt: 1.275 kg.

DKK 1.220
Produktionsår:
-

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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