Rødbjerg Biler

Volvo V40 · 2,0 · D4 177 Summum aut.
149.800,Type:

Personvogn

Modelår:

2013

1. indreg:

10/2012

Kilometer:

130.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Sølvmetal

Antal døre:

5

 VOLVO V40 D4 177 SUMMUM  BAKKAMERA  AUT.GEAR/TIPTRONIC  LÆDERINDTRÆK - VARME I SÆDER  XENON
LYS  AFTAGLIG TRÆK  FARTPILOT  MULTIFUNKTIONS LÆDERRAT  P SENSOR FOR OG BAG 
FJERNLYSASSISTENT  BLINDSPOT SENSOR  OG MEGET MERE! ὌALLE VORES BILER LEVERES NYSYNET KLARGJORT & SERVICERETὌ ✅ TILKØB 12 MÅNEDER CARGARANTIESIKRING ✅ VI TAGER GERNE DIN BRUGTE BIL I
BYTTE ✅ MEDLEM AF AUTOBRANCHEN DANMARK ⭐️RØDBJERG BILER ER BEDØMT SOM FREMRAGENDE PÅ TRUSTPILOT
4 ·9⭐️ 2 zone klima · køl i handskerum · c.lås · fjernb. c.lås · nøglefri betjening · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre ·
varme i forrude · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæder · højdejust. førersæde · el
indst. førersæde · el indst. førersæde m. memory · el-ruder · 4x el-ruder · el-spejle · el-klapbare sidespejle · el-klapbare sidespejle m.
varme · el-spejle m/varme · bakkamera · parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) · automatisk start/stop · dæktryksmåler ·
skiltegenkendelse · cd/radio · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming via bluetooth · digitalt cockpit · usb
tilslutning · armlæn · isofix · bagagerumsdækken · kopholder · læderindtræk · splitbagsæde · læderrat · el komfortsæder · lygtevasker ·
tågelygter · xenonlys · automatisk lys · fjernlysassistent · led kørelys · 8 airbags · abs · antispin · esp · servo · vognbaneassistent ·
blindvinkelsassistent · automatisk nødbremsesystem · ikke ryger · træk 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.  HOS RØDBJERG BILER KAN
DU FINANSIERE – BÅDE MED OG UDEN UDBETALING 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. ὕÅBNINGSTIDER: MAN - TORS 10-17 FRE 10-16 LØR LUKKET SØN 11-16.
☎️TLF: 52 78 52 78 ὋWWW.RBBILER.DK
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 2,0

Effekt: 177 HK.

Forhjulstræk

Længde: 437 cm.
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Økonomi

Cylinder: 5

Moment: 400

Antal ventiler: 20

Gear: Automatgear

Bredde: 180 cm.

Tank: 60 l.

Topfart: 215 ktm/t.

Højde: 145 cm

Km/l: 19,2 l.

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

Vægt: 1.398 kg.

Ejerafgift:
DKK 5.320

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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