Silkeborgbiler

Ford S-MAX · 2,0 · TDCi 210 Vignale aut. 7prs
*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.

Pris: 299.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2016

1. indreg:

09/2016

Kilometer:

189.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Brunmetal

Antal døre:

5

BEMÆRK : S-MAX 2 ·0 TDCI 210 HK Vignale Aut. 7 Pers Highlights: -Aut.gear/tiptronic med Ratgearskifte · -Adaptiv fartpilot ·
-Læderindtræk med køl · sædevarme og el -indst. førersæde · -Navigation med skiltegenkendelse · -El betjent bagklap ·
-Vognbaneassistent · -Fuld led forlygter med xenonlys · -Park Assist - m. parkeringssensor for / bag og bakkamera · -2 zone klima ·
-Glas PANORAMA tag · -Nøglefri betjening & fjernb. c.lås · -Svingbart træk (elektrisk) 2.000 kg Komplet udstyrsliste: fartpilot ·
kørecomputer · regnsensor · udv. temp. måler · auto. nedbl. bakspejl · el-klapbare sidespejle · 4x el-ruder · bluetooth ·
multifunktionslæderrat · aux tilslutning · usb tilslutning · tågelygter · lygtevasker · led kørelys · mørktonede ruder i bag · varme i forrude
· service ok · ikke ryger · brugtbilsattest · diesel partikel filter - super fin bil der skal ses - prøves. SÆLGES MED 100% TRYGHED - 12
MDR. AUTOTJEK GARANTI OG FEJLFRI BRUGTBILSATTEST ! 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: 2,0

Effekt: 210 HK.

Forhjulstræk

Længde: 480 cm.

Cylinder: 4

Moment: 450

Gear: Automatgear

Bredde: 192 cm.

Antal ventiler: 16

Topfart: 218 ktm/t.

Højde: 166 cm

0-100 km/t.: 8,80 sek.

Vægt: 1.816 kg.

Økonomi
Tank: 70 l.
Km/l: 18,2 l.
Ejerafgift:
DKK 5.540
Produktionsår:
2017

Silkeborgbiler - Håndværkervej 4 - 8600 Silkeborg Tlf.: (+45) 86813031 - Email: info@silkeborgbiler.dk

