Tesla Model S · · 85

Pris: 329.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2014

1. indreg:

07/2014

Kilometer:

103.000 km.

Brændstof:

El

Farve:

Gråmetal

Antal døre:

5

Flot kombination af farve / udstyr : Highlights: - S Performance Pakke - Tech Pakke - Kulfiber Decordetaljer - El panorama soltag
(vippe/skyde) - Læder/Alcantara sæder & beklædt instrumentbord - 21" alufælge m. sommerdæk - Fri SuperCharge (highway) og
naturligvis alt det andet lækre udstyr som er standard i denne udgave Nøglefri betjening · el-klapbare sidespejle m. varme · bakkamera
· parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) · el betjent bagklap · dæktryksmåler · elektrisk parkeringsbremse · navigation ·
multifunktionsrat · bluetooth · sædevarme · regnsensor · udv. temp. måler · auto. nedbl. bakspejl · læderindtræk · læderrat · kopholder
· bagagerumsdækken · armlæn · xenonlys · ikke ryger · service ok 12 eller 24 måneders landsdækkende CarGarantie kan tilkøbes
mod merpris - for yderligere information kontakt salgsafdelingen eller læs mere på www.sbbiler.dk
________________________________________________________________________________________ OBS: Af hensyn til at
vores biler står klar/afsprittet til prøvekørsel · og at vi ikke får for mange kunder i forretningen af gangen · skal vi bede dig booke en tid
hos os inden besigtigelse/prøvekørsel. Forretningen er således KUN åbent med forudgående aftale. Book nemt en aftale med os alle
hverdage ml kl. 10 og 17.00 samt på søndage ml kl. 11 og 15.00. Du fanger os let på enten telefon eller mail: Telefon: 7174 7373 Mail:
salg@sbbiler.dk
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume:

Effekt: HK.

Baghjulstræk

Længde: 498 cm.

Cylinder:

Moment: 440

Gear: Automatgear

Bredde: 196 cm.

Antal ventiler:

Topfart: 201 ktm/t.

Højde: 145 cm

0-100 km/t.: 5,6 sek.

Vægt: 2.175 kg.

Økonomi
Tank: l.
Km/l: 50,4 l.
Ejerafgift:
DKK 660
Produktionsår:
2014
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*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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