Silkeborgbiler

Citroën DS4 · 1,6 · e-HDi 115 Style
*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.

Pris: 99.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2013

1. indreg:

06/2013

Kilometer:

55.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Brunmetal

Antal døre:

5

Januar udsalg ! Netop nedsat kr. 10.000 Kr. Hos SilkeborgBiler kan du købe din nye bil online ring på Tlf. 40463031 2 zone klima ·
fartpilot · sportssæder i sort dellæder med massage - sædevarme - el lændestøtte og højdejust. forsæder · parkeringssensor (bag) ·
multifunktionslæderrat. · regnsensor · udv. temp. måler · auto. nedbl. bakspejl · el-ruder · el-klapbare sidespejle · 17" alufælge · køl i
handskerum · armlæn · cd/radio til MP3 - AUX tilslutning & Bluetooth · fjernb. c.lås med to nøgler · læderrat · splitbagsæde · kopholder
· isofix · lygtevasker · tågelygter · mørktonede ruder i bag · kørecomputer · elektrisk parkeringsbremse · aftag. træk til 1550 Kg ·
Bagagerumsbakke · airbag · abs · esp · 1 ejer · ikke ryger · service ok - og ny serviceret · diesel partikel filter MEMÆRK KUN KØRT
55.000 KM 1 ·6 e-HDI 115 HK ECO 6 Gear - 23 ·3 KM/L Ejerafgift (6 mdr.) KUN 1.510 kr. Nypris 372.991 kr. · Ring for tilbud på
finansiering med og uden udbetaling. 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! fremvisning kan også ske på din adresse - vi
besøger kunder i hele Danmark · og er bl.a. ugentligt på Sjælland.
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 1,6

Effekt: 115 HK.

Forhjulstræk

Længde: 428 cm.

Cylinder: 4

Moment: 240

Gear: Manuel gear

Bredde: 181 cm.

Antal ventiler: 8

Topfart: 190 ktm/t.

Højde: 152 cm

0-100 km/t.: 11,30 sek.

Vægt: 1.450 kg.

Økonomi
Tank: 60 l.
Km/l: 23,3 l.
Ejerafgift:
DKK 3.020
Produktionsår:
-
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