Opel Astra · 1,3 · CDTi 95 Enjoy
Pris: 48.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2010

1. indreg:

10/2010

Kilometer:

208.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Koksmetal

Antal døre:

5

Alle vores biler kan finansieres med eller uden udbetaling · LEVERES NYSYNET · SERVICERET OG MED NY FORRUDE · UDSTYR:
-BLUETOOTH -FARTPILOT -SÆDEVARME -AUTOMATISK LYS -DIESEL PARTIKEL FILTER 17" alufælge · fjernb. c.lås ·
kørecomputer · infocenter · startspærre · udv. temp. måler · højdejust. forsæde · el-ruder · el-spejle · cd/radio · multifunktionsrat ·
armlæn · isofix · bagagerumsdækken · kopholder · stofindtræk · splitbagsæde · læderrat · tågelygter · db. airbags · abs · esp · servo ·
tonede ruder · diesel partikel filter FRAGTFRI LEVERING I HELE LANDET · ATTRAKTIV FINANSIERING IGENNEM SANTANDER
OG AL FINANS · tager KUN 5 min! Vi tager gerne din bil i bytte · kontakt os på tlf. 48 26 01 71 eller besøg os på Thorsvang 8 i
Hillerød. Vi holder åben mandag – fredag 08:00-17:00 og søndag 11:00-17:00. Hos Byens autocenter power leasing A/S tager vi
Covid-19 seriøst og gør vores yderste for at hjælpe hvor fædreland på rette spor igen. - vi er ekstra omhyggelige med rengøring - vi
giver ikke hånd ved velkomst - vi anvender engangskopper ved kaffemaskinen - vi spritter rat · instrumentbræt · gearstang og nøgler af
efter prøvekørsel - vi tilbyder ekstraordinære priser på vores salgsbiler i denne periode for at opretholde aktiviteten ·
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,3

Effekt: 95 HK.

Forhjulstræk

Længde: 442 cm.

Tank: 56 l.

Cylinder: 4

Moment: 190

Gear: Manuel gear

Bredde: 181 cm.

Km/l: 24,4 l.

Antal ventiler: 8

Topfart: 175 ktm/t.

Højde: 151 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 14,5 sek.

Vægt: 1.293 kg.

DKK 3.500
Produktionsår:
-

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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