Antal ventiler:

Topfart: ktm/t.

Citroën Grand C4 Picasso · 1,6 · HDi 112 0-100
Seduction
7prs
km/t.: sek.
Pris: 74.800,Type:
Personvogn
*Forbehold for
indtastnings og beregningsfejl.
Modelår:

2011

1. indreg:

05/2011

Kilometer:

174.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Sort

Antal døre:

5

6 gear · alu. · vinterhjul · 2 zone klima · fjernb. c.lås · parkeringssensor ( bag ) · fartpilot · kørecomputer · regnsensor · sædevarme ·
højdejust. forsæde · 4x el-ruder · el-spejle · cd/radio · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · armlæn · isofix ·
bagagerumsdækken · kopholder · læderrat · tågelygter · automatisk lys · airbag · abs · antispin · servo · indfarvede kofangere ·
tagræling · mørktonede ruder i bag · lev. nysynet · service ok · diesel partikel filter · undervognsbehandlet · træk til 880KG M/B · 750
KG U/B. Rimelig pæn og velholdt Familiebil. Oceaner af plads til det hele og lidt mere. godt udstyret med bla Zenith forrude · træk til
880 KG M/B · bluetooth til håndfri telefoni og afspilning af musik · flyborde bag · solgardiner bag · fine alufælge · vinterdæk på
stålfælge og meget mere. Hos højbogaard biler er der god grund til at føle sig tryg! bilerne leveres gerne 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 ' Attraktiv finansiering tilbydes med og uden udbetaling. Vi er
finansieringpartnere med Santander · Resursbank og basisbank · ansøg evt på vores hjemmeside under ' finansiering ' og få et
uforpligtende tilbud. STEL NR: VF7UA9HR8BJ641859 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 1858 VI
TAGER FORBEHOLD FOR TASTEFEJL!
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,6

Effekt: 112 HK.

Forhjulstræk

Længde: cm.

Tank: l.

Cylinder:

Moment:

Gear: Manuel gear

Bredde: cm.

Km/l: 20,4 l.
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