VW Golf VI · 1,4 · TSi 122 Highline DSG

Pris: 109.800,Type:

Personvogn

Modelår:

2010

1. indreg:

01/2010

Kilometer:

124.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Sølvmetal

Antal døre:

5

Aut.gear/tiptronic · 17" alufælge · fuldaut. klima · køl i handskerum · 2 zone klima · fjernb. c.lås · fartpilot · kørecomputer · startspærre ·
auto. nedbl. bakspejl udv. temp. måler · højdejust. forsæder · sædevarme · 4x el-ruder · el-spejle m/varme · cd/radio · reg. 12/2009
multifunktionsrat · aux tilslutning · engros salg · bagagerumsdækken · parkeringssensor (for) · parkeringssensor (bag) · automatisk
parkerings system · isofix · armlæn · splitbagsæde · tågelygter · 8 airbags · abs · antispin · esp · servo · læderrat · aftag. træk · kan
leveres nysynet · Den angivne pris er uden statsligt gebyr på kr. 1.380.- for nummerplader. + FINANSIERING + Vi samarbejder med
flere af landets største finansieringsselskaber · for at tilbyde dig de mest attraktive priser og vilkår · både med og uden udbetaling. +
SHOWROOM + Vi er godt veletableret dansk firma · placeret centralt i Køge · og på matriklen er vores store showroom · hvor alle
vores biler holder indendørs. Vores kompetente salgsafdeling er altid klar med en god byttepris på din nuværende bil. Ring til os · for
fremvisning og hør samtidig mere om vores mange services. Telefonnummer: 93 60 93 60 Website: www.dgbilhus.dk ·
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 1,4

Effekt: 122 HK.

Forhjulstræk

Længde: 420 cm.

Cylinder: 4

Moment: 200

Gear: Automatgear

Bredde: 179 cm.

Antal ventiler: 16

Topfart: 200 ktm/t.

Højde: 148 cm

0-100 km/t.: 9,5 sek.

Vægt: 1.216 kg.

Økonomi
Tank: 55 l.
Km/l: 16,7 l.
Ejerafgift:
DKK 1.940
Produktionsår:
-

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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