Antal ventiler: 16

Ford S-MAX · 2,0 · TDCi 140 Trend 7prs

Topfart: 196 ktm/t.
0-100 km/t.: 10,20 sek.

Pris: 139.800,Type:
Personvogn
*Forbehold for
indtastnings og beregningsfejl.
Modelår:

2011

1. indreg:

09/2011

Kilometer:

148.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Grå

Antal døre:

5

6 gear · vinterhjul · 2 zone klima · fjernb. c.lås · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · varme i forrude · sædevarme ·
højdejust. forsæder · 4x el-ruder · el-spejle · cd/radio · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · armlæn · isofix ·
bagagerumsdækken · kopholder · stofindtræk · læderrat · tågelygter · automatisk lys · db. airbags · abs · antispin · servo · indfarvede
forkofanger · mørktonede ruder i bag · lev. nysynet · service ok · diesel partikel filter · tidligere undervognsbehandlet · træk 1800KG
M/B · 750 KG U/B. BILEN ER NY SERVICERET OG KLAR TIL HURTIG LEVERING. Bilen har fuld servicehistorik ! Rigtig fin og
velholdt S-max · godt udstyret med bla · el-varme i forrude · 2-zonet klima · el højdejustering til føresæde · touchscreen med indbygget
navigation og bluetooth til håndfri telefoni og afspilning af musik · ISOFIX · aftalige THULE tagboks rælinger og meget mere. til bilen
medfølger et sæt vinterdæk på stålfælge. Hos Højbogaard Biler er der god grund til at føle sig tryg! Bilerne leveres gerne nysynet ·
serviceret og med brugtvognsattest. Attraktiv finansiering tilbydes med og uden udbetaling. Vi er finansiering partnere med bla.
Santander · Resursbank og Basisbank. Ansøg evt. på vores hjemmeside under ' finansiering ' og få et uforpligtende tilbud. STELNR:
WF0SXXGBWSBE05253 I prisen er lev. omk. inkluderet. Se flere fine biler på www.hbg.dk Vores biler kan ses og prøves på Industrivej
27B · 9440 Aabybro. Åbent alle hverdage fra 10:00-17:30 Lørdag/søndag fra 13:00-16:00 Vores salgs personale kan træffes alle dage
på følgende numre: Anders: 26 43 80 63 Mikkel: 60 16 02 54 Jan: 21 90 89 06 Vognnr. 1898 VI TAGER FORBEHOLD FOR
TASTEFEJL!
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 2,0

Effekt: 140 HK.

Forhjulstræk

Længde: 477 cm.

Tank: 70 l.

Cylinder: 4

Moment: 320

Gear: Manuel gear

Bredde: 188 cm.

Km/l: 17,5 l.
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