Audi A4 · 2,4 · V6 Multitr. Cabriolet
Pris: 99.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2004

1. indreg:

07/2003

Kilometer:

199.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Sort

Antal døre:

2

Hos Winther biler ønsker vi · at støtte op omkring kampen mod Covid-19. For at undgå for mange kunder i butikken på en gang · ser vi
gerne at I ringer og booker en tid til fremvisning. Så sørger vi for at vores biler er sprittet af inden I kommer ὠ LAVPRIS TILBUD!
LÆDERKABINE - P-SENSOR BAG - BLUETOOTH HÅNDFRI - EL-KALECHE - 2 ZONE KLIMA - LÆDERRAT - TIDL.
UNDERVOGNSBEHANDLET - aut. · 18" alufælge · 2 zone klima · c.lås · fjernb. c.lås · parkeringssensor (bag) · kørecomputer ·
infocenter · startspærre · udv. temp. måler · højdejust. forsæder · højdejust. førersæde · 4x el-ruder · el-spejle · cd · cd/radio · håndfrit
til mobil · bluetooth · aux tilslutning · armlæn · isofix · kopholder · læderindtræk · læderrat · sportssæder · tågelygter · 6 airbags ·
antispin · abs · esp · servo · ikke ryger · service ok · tidligere undervognsbehandlet Nummerplader haves på lager · derfor kan du købe
og køre hjem samme dag! Attraktiv finansiering Med eller Uden udbetaling tilbydes fra 1 ·99 % i rente ved udbetaling på 20% Ring
gerne til os for forhøre dig nærmere med Santander Finansiering. Kontakt os gerne og få et uforpligtende tilbud. Finansiel leasing til
erhverv tilbydes også
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 2,4

Effekt: 170 HK.

Forhjulstræk

Længde: 457 cm.

Cylinder: 6

Moment: 230

Gear: Automatgear

Bredde: 178 cm.

Antal ventiler: 30

Topfart: 219 ktm/t.

Højde: 139 cm

0-100 km/t.: 9,80 sek.

Vægt: 1.615 kg.

Økonomi
Tank: 70 l.
Km/l: 10,42 l.
Ejerafgift:
DKK 6.820
Produktionsår:
-

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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