Rødbjerg Biler

Audi A3 · 2,0 · TDi 150 Ambition Sportback S-tr.
199.800,Type:

Personvogn

Modelår:

2016

1. indreg:

06/2016

Kilometer:

85.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:
Antal døre:

5

LEVERES NYSYNET · NY SERVICERET · ALLE SERVICE AJOURFØRT · STORT UDVALG AF UDSTYR KASKO FORSIKRING
TILBYDES FRA KR. 299.- OM MÅNEDEN KAN JEG FÅ ET BILLÅN · UDEN UDBETALING? JA · HOS RØDBJERG BILER KAN DU
MED 0 KR. I UDBETALING aut. · alu. · airc. · 2 zone klima · fjernb. c.lås · parkeringssensor · kørecomputer · infocenter · startspærre ·
auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. førersæde · 4x el-ruder · el-spejle · dæktryksmåler · cd
· cd/radio · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming via bluetooth · usb tilslutning · aux tilslutning ·
armlæn · isofix · kopholder · automatisk lys · airbag · abs · antispin · servo · esp · ikke ryger · lev. nysynet · service ok Professionel
rådgivning handler ikke bare om · hvilken bil der passer til dig og dine behov. Det handler også om · hvilket billån der passer til dig og
din økonomi. BILLÅN - UDEN UDBETALING Perfekt til dig der har brug for en ny bil · og ikke har lyst til at lægge udbetaling. - Løbetid
op til 96 måneder- Lånet skal være tilbagebetalt · inden bilen er 15 år - Variabel eller fast rente markedets laveste rente - Hurtig og
effektiv behandling - Medbring ALTID NEM ID og Billede-Id Lad os klare finansieringen og lad de fornuftige priser og gode vilkår
komme dig til gode. Vores samarbejde med bilfinansieringen betyder at vi kan klare finansieringen for dig på en enkelt og lynhurtig
måde. så ring og få en snak om den bil · du har i kikkerten. ÅBNINGSTIDER: MAN - FRE 10-17 LØR 11-15 SØN 11-16. TLF: 53 50 90
90 - RBBILER.DK Der tages forbehold for indtastnings- og beregningsfejl
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 2,0

Effekt: 150 HK.

Forhjulstræk

Længde: 431 cm.

Cylinder: 4

Moment: 320

Gear: Automatgear

Bredde: 179 cm.

Antal ventiler: 16

Topfart: 213 ktm/t.

Højde: 143 cm

0-100 km/t.: 8,3 sek.

Vægt: 1.395 kg.

Rødbjerg Biler - Mårkærvej 13 - 2630 Taastrup Tlf.: (+45) 53 50 90 90 - Email: info@rbbiler.dk

Økonomi
Tank: 50 l.
Km/l: 22,2 l.
Ejerafgift:
DKK 4.420

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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