VW Golf Plus · 1,4 · TSi 122 Comfortline
Pris: 89.800,Type:

Personvogn

Modelår:

2009

1. indreg:

11/2009

Kilometer:

180.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Sortmetal

Antal døre:

5

6 gear · alu. · vinterhjul · 2 zone klima · køl i handskerum · c.lås · fjernb. c.lås · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · udv.
temp. måler · sædevarme · højdejust. forsæde · el-ruder · el-spejle · cd/radio · armlæn · isofix · bagagerumsdækken · kopholder ·
stofindtræk · læderrat · db. airbags · abs · antispin · esp · servo · tagræling · service ok. Super fin og velkørende Golf plus · vel
dokumenteret fuld servicehistorik · mappe med diverse faktura'er medfølger. god rummelig bil med høj indstigning · til bilen medfølger
2 sæt dæk · sommerfølge på gode dæk og vinterdæk på stålfælge. Attraktiv finansiering tilbydes med og uden udbetaling! Vi tilbyder
blandt andet Santander · Acceptauto · Resursbank og basisbank! ansøg evt på vores hjemmeside under ' finansiering ' og få et
uforpligtende tilbud. Bilen kan leveres nysynet · serviceret og med brugtvognsattest fra en uvildig synshal samt en 100% autotjek
garanti ordning. læs mere om garanti ordning på sidste billede eller på vores hjemmeside · www.hbg.dk · under ' autotjek garanti '
STEL NR: WVWZZZ1KZ9W916192 I pris er lev/omk indkluderet. 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 salgspersonale kan fanges
alle dage på følgende numre: Anders: 26 43 80 63 Mikkel: 60 16 02 54 Jan: 21 90 89 06 vogn nr 1266 VI TAGER FORBEHOLD FOR
TASTEFEJL!
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,4

Effekt: 122 HK.

Forhjulstræk

Længde: 420 cm.

Tank: 55 l.

Cylinder: 4

Moment: 200

Gear: Manuel gear

Bredde: 176 cm.

Km/l: 15,4 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 197 ktm/t.

Højde: 148 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 9,40 sek.

Vægt: 1.215 kg.

DKK 1.260
Produktionsår:
2009
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