Toyota Avensis · 2,0 · D-4D TX stc.
Pris: 99.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2011

1. indreg:

01/2011

Kilometer:

116.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Sølvmetal

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. Læg godt mærke til det fine kilometertal på denne vogn.Bilen har
pertentligt været serviceret 1 gang om året · senst i 11/2019. reg.f.g. 21-1-2011 · og nysynet 7-11-2019. 6 gear · 16" alufælge · fuldaut.
klima · fjernb. c.lås · fartpilot · startspærre · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæde · 4x el-ruder · el-spejle · bakkamera ·
cd/radio · navigation · armlæn · isofix · vinterhjul · bagagerumsdækken · kopholder · lygtevasker · tågelygter · 6 airbags · abs · esp ·
servo · hvide blink · indfarvede kofangere · ikke ryger · nysynet · service ok · træk · tidligere undervognsbehandlet. Bilen leveres
pertentligt klargjort med garanti efter købelovens bestemmelser. Vi hjælper gerne med financiering. Ring i forvejen · så skal vi gøre vort
bedste for at give dig en god oplevelse med din bilhandel. HUSK: Biler skal ikke kun ses på billeder · men de skal opleves.
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Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 2,0

Effekt: 126 HK.

Forhjulstræk

Længde: 477 cm.

Tank: 60 l.

Cylinder: 4

Moment: 310

Gear: Manuel gear

Bredde: 181 cm.

Km/l: 18,5 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 200 ktm/t.

Højde: 148 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 10,00 sek.

Vægt: 1.495 kg.

DKK 5.540
Produktionsår:
-

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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