Bil-Køb-Salg A/S AUTO-KOMMISSION

Peugeot 206 · 1,4 · HDi
Pris: 10.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2004

1. indreg:

02/2004

Kilometer:

296.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Grønmetal

Antal døre:

3

Weekend TILBUD - NYSYNET sep.2022. Super økonomisk pendler bil. kr 10.900 + salær 500 + ind.reg. 1 ·600 ialt kr 13.000 ·-.
Central lås · kørecomputer · infocenter · el-ruder · el-spejle · Radio · · kopholder · stofindtræk · splitbagsæde · 4 airbags · servo · abs ·
esp · tonede ruder · ikke ryger · nysynet · service ok · træk til 900 kg. Tandrem er skiftet ved km 242.000 km · 16.5.18 . · Ca 23 ·3 km/l.
½ årligafgift: 2.010.- !! · Før pris 19.900.-. NU TILBUD !!. Vi hjælper vores kunder med at købe og sælge biler. Vi sælger denne bil for
kunde og dvs det er formidlingssalg. Derfor e prisen lav.! Vi har ikke samme avance som som alm. Bilforhandlere. Hos os betaler både
sælger og køber et salær. Købers salær er kr 500.- · som skal tillægges prisen. Hvis bilen skal indregistreres med nr. plader tillægges
yderligere kr 1.600 ·-. Husk venligst at ringe inden du kører hjemmefra · så du ikke kommer forgæves. Vi er ikke autoforhandler · men
DIN BILMÆGLER - www.Bil-Køb-Salg.dk. - Ring for besigtigelse hverdage og weekend på tlf. 40282231. Med forbehold for fejl i
beskrivelsen.

Bil-Køb-Salg A/S AUTO-KOMMISSION - Hobrovej 60 - 8900 Randers Tlf.: (+45) 40 28 22 31 - Email: kfc@ranplay.dk

Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,4

Effekt: 68 HK.

Forhjulstræk

Længde: 384 cm.

Tank: 50 l.

Cylinder: 4

Moment: 150

Gear: Manuel gear

Bredde: 165 cm.

Km/l: 23,3 l.

Antal ventiler: 8

Topfart: 168 ktm/t.

Højde: 143 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 14,7 sek.

Vægt: 975 kg.

DKK 4.520
Produktionsår:
-

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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