Peugeot 5008 · 1,6 · HDi 112 Premium 7prs
Pris: 99.990,Type:

Personvogn

Modelår:

2013

1. indreg:

01/2013

Kilometer:

185.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Gråmetal

Antal døre:

5

LIVE VIDEO – Book en personlig ONLINE FREMVISNING. CORONA: - Du kan trygt handle hos LC BILER - vi følger myndighedernes
anvisninger. FINANSIERING: Med og uden udbetaling – få altid et personligt tilbud! KVALITET: Testet og bestået vores 125 punkters
kvalitetskontrol. 24 mdr. reklamationsret. Gerne 2 års landsdækkende LC-TRYGHEDSPAKKE og fejlfri brugtbilstest. SÆRLIGE
FORDELE: 7 personers Pæn og velpasset bil Nyserviceret Ny tandrem og vandpumpe Premium udstyrsvariant Panorama glastag
Dobbelt klima Aft. trækkrog til 1.000 kg Tonede ruder Baksensor Fartpilot Alle service overholdt Nysynet FULD UDSTYRSLISTE:
glastag · aftag. træk · tonede ruder · 2 zone klima · fartpilot · parkeringssensor (bag) · sædevarme · regnsensor · armlæn · tågelygter ·
automatisk lys · 3 individuelle sæder i bag · flyborde ved bagsæderne · fjernb. c.lås · kørecomputer · infocenter · udv. temp. måler ·
højdejust. forsæder · 4 vejs justerb. rat · 4x el-ruder · el-spejle · cd/radio · aux tilslutning · radiostyring bag rattet · bagagerumsdækken
· kopholder · splitbagsæde · læderrat · servo · chromlister udv. · 6 airbags · esp · isofix · ikke ryger · nysynet · service ok ·
brugtbilsattest. KASKOFORSIKRING tilbydes billigt · også til nye billister. BYTTEBILER er velkomne. ÅBNINGSTIDER og info på
www.LCBILER.dk eller 30110080.
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,6

Effekt: 112 HK.

Forhjulstræk

Længde: cm.

Tank: l.

Cylinder: 4

Moment:

Gear: Manuel gear

Bredde: cm.

Km/l: 18,9 l.

Antal ventiler:

Topfart: ktm/t.

Højde: cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: sek.

Vægt: NaN kg.

DKK 4.680
Produktionsår:
-

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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