Silkeborgbiler

VW ID.3 · · Max
Pris: 349.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2021

1. indreg:

05/2021

Kilometer:

4.000 km.

Brændstof:

El

Farve:

Hvidmetal

Antal døre:

5

Topudstyret VW id.3 Max Performance med Interiørpakke Top-Sport Plus ⭐️ Matrix ID LED lys ⭐️ Top El Sportssæder - Ergoactive med

Massage · Armlæn & lændestøtte · ⭐️ Panorama Glastag m. el gardin ⭐️ Adaptiv fartpilot ACC ⭐️ Apple CarPlay ⭐️ Dynamiske blinkly

⭐️ Dynamic light assist ⭐️ Lane assist ⭐️ Ambiente belysning ⭐️ Varme i rat ⭐️ App Connect ⭐️ Navigation m. skiltegenkendelse &
medie - internetpakke · ⭐️ Elektrisk kabinevarmer / køl - som kan styres via Appen "We Connect ID" ⭐️ Leveres med to ladekabel et til

220v og et til ladestander. ⭐️ Nøglefri betjening med Keyless Go /entry ⭐️20" Sanya Alufælge ⭐️ Adaptiv undervognsregulering ⭐️ PD
parkeringssensor for & bag og Bakkamera ⭐️Headup Display ⭐️ Dellæder ⭐️ ID Stemmestyring PÅ VEJ IND - TIL LEVERING I UGE
49 Øvrig beskrivelse: 2 zone klima · 4x el-ruder · el-klapbare sidespejle m. varme · fjernb. c.lås · nøglefri betjening · LED Baglygter ·
regnsensor · Trådløs mobil opladning - 4 stk. USB stik · sædevarme · udv. temp. måler · splitbagsæde · digitalt cockpit ·
musikstreaming via bluetooth · bluetooth · multifunktionsrat · Ambiente belysning udvendig · træthedsregistrering · elektrisk
parkeringsbremse · tågelygter · abs · esp · servo · mørktonede ruder i bag · 1 ejer · ikke ryger Farve : Gletscher Hvidmetal & sort tag.
Bilen er på lager til omgående levering ! ✅ Ὃ Attraktiv Finansiering tilbydes med eller uden udbetaling Ἲ VI LAVER OGSÅ
VIDEOFREMVISNING ✅ Videofremvisning via Face time eller lignende ✅ Ring for fremvisning - vi afsætter god tid til fremvisning og
demotur. ved tidsbestilling sikrer vi · at alle får en positiv oplevelse hos Silkeborgbiler. du kører ikke forgæves til en bil · der er under
klargøring eller måske netop er solgt. ring og book tid for en biloplevelse på tlf. 4046 3031 - vi afsætter god tid · når det passer dig!
levering kan også ske på din adresse - vi besøger kunder i hele Danmark · og er bl.a. ugentligt på Sjælland - hvor levering i Kbh. også
er en mulighed.
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume:

Effekt: 204 HK.

Baghjulstræk

Længde: 426 cm.

Cylinder:

Moment: 310

Gear: Automatgear

Bredde: 181 cm.

Antal ventiler:

Topfart: 160 ktm/t.

Højde: 157 cm
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Økonomi
Tank: l.
Km/l: 69,4 l.

0-100 km/t.: 7,3 sek.

Vægt: 1.805 kg.

Ejerafgift:
DKK 660
Produktionsår:
-

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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