Seat Leon · 1,6 · TDi 105 Reference
Pris: 89.895,Type:

Personvogn

Modelår:

2013

1. indreg:

10/2013

Kilometer:

183.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Gråmetal

Antal døre:

5

Topstand - langt på literen - nyere tandrem - fartpilot - nysynet - omgående levering! FORDELE: + Gerne uvildig fejlfri brugtbilstest og 2
års landsdækkende LC-TRYGHEDSPAKKE + Originale Seat 16" alufælge med gode Continental sommerdæk + Fartpilot + Pæn
servicebog med lang tid til næste service + Ny tandrem og vandpumpe marts 2021/173.000 km + Lak højglanspoleret og forseglet med
voks. + Bilen står meget flot ude og inde. + Nysynet den 10-1-2022. Vinterhjul: Spørg efter et godt tilbud - vi har mange gode sæt på
lager. FINANSIERING: Med og uden udbetaling – få altid et personligt tilbud! KVALITET: Testet og bestået vores 125 punkters
kvalitetskontrol og 24 mdr. reklamationsret FULD UDSTYRSLISTE: airc. · fjernb. c.lås · fartpilot · kørecomputer · infocenter · udv.
temp. måler · sædevarme · højdejust. førersæde · el-ruder · el-spejle m/varme · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · usb
tilslutning · isofix · bagagerumsdækken · kopholder · splitbagsæde · led kørelys · 6 airbags · abs · esp · tonede ruder · ikke ryger ·
nysynet · service ok · brugtbilsattest · diesel partikel filter LIVE VIDEO: Book en personlig ONLINE FREMVISNING.
KASKOFORSIKRING tilbydes billigt · også til nye bilister BYTTEBILER er velkomne ÅBNINGSTIDER og info på www.LCBILER.dk
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,6

Effekt: 105 HK.

Forhjulstræk

Længde: 426 cm.

Tank: 50 l.

Cylinder: 4

Moment: 250

Gear: Manuel gear

Bredde: 182 cm.

Km/l: 26,3 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 192 ktm/t.

Højde: 146 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 10,7 sek.

Vægt: 1.186 kg.

DKK 2.640
Produktionsår:
-

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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