Chrysler 300C · 3,0 · CRD aut.
*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
Pris: 79.700,Type:

Personvogn

Modelår:

2008

1. indreg:

03/2008

Kilometer:

937.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Grå

Antal døre:

4

BILEN ER NYSYNET · OG KLAR TIL HURTIG LEVERING aut.gear/tiptronic · alu. · 2 zone klima · fjernb. c.lås · fartpilot ·
kørecomputer · infocenter · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæde · el-soltag · 4x
el-ruder · el-spejle · cd/radio · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · armlæn · bagagerumsdækken · kopholder · læderrat ·
tågelygter · xenonlys · automatisk lys · db. airbags · abs · antispin · servo · indfarvede kofangere · tagræling · diesel partikel filter ·
træk Obs! bemærk dette er en afhentning/engros bil. læs mere på sidste billede. Lad dig ikke narre af kilometallet. bilen fremtræder
super pæn og køre helt suverænt. godt udstyret med bla soltag · el-speeder tal ( kan køres frem og tilbage for øget komfort ) · træk til
1800KG og meget mere. STEL NR: 1A8G6E7M57Y536319 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 1862 VI
TAGER FORBEHOLD FOR TASTEFEJL!
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 3,0

Effekt: 218 HK.

Baghjulstræk

Længde: 502 cm.

Tank: 68 l.

Cylinder: 6

Moment: 510

Gear: Automatgear

Bredde: 188 cm.

Km/l: 12,3 l.

Antal ventiler: 24

Topfart: 230 ktm/t.

Højde: 148 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 7,60 sek.

Vægt: 1.810 kg.

DKK 10.640
Produktionsår:
-
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