VW Touran · 1,5 · TSi 150 R-line DSG 7prs

Pris: 369.900,*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.

Type:

Personvogn

Modelår:

2019

1. indreg:

05/2019

Kilometer:

25.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Sortmetal

Antal døre:

5

RIGTIG FIN R-Line DSG udgave i Deep Black Pearl Effekt med MANGE fine ekstra optioner - NYPRIS I DAG 436.000KR: HighLights:
-7 PERSONERS - R-LINE Exteriør - 18" Marseille alufælge - FULL LED forlygter - LED baglygter (mørktonede) - PARK Assist P-sensor for/bag samt bakkamera - Navigation - Driver Assistance Pakke: lane-change assist · ( SIDE ASSIST PLUS ) · light assist ·
ADAPTIV fartpilot m. front assist (210km/t) samt kø-assistent Og mere udstyr som: DSG aut.gear m. shift funktion fra rattet · læderrat
m. multifunktioner · mobil interface (håndfrit tale/streaming af musik) · forberedt for APP Connect (apple carplay/android) · auto. nedbl.
bak- og sidespejle · el-klapbare sidespejle m. varme · regnsensor · sædevarme · kørecomputer · 3 zone klima · køl i handskerum ·
isofix på bagsæder · 3 individuelle sæder i bag + 2 bagerst · kopholder · tågelygter · automatisk lys · mørktonede ruder i bag m.m.
Øvrigt: · 1 ejer · nysynet · ikke ryger · EURO 6 norm (reneste/nyeste) · Bilen leveres med en omfattende brugtbilsattest fra uvildig
3-part · prisen er inklusiv leverings omkostninger men eksklusiv nummerplader Kr. 1.480 · FORTSAT FABRIKSGARANTI FREM TIL
MAJ 2024 eller 100.000km (i alt 5 år - MAKS 100.000km)
__________________________________________________________________________________________ FREMVISNING af bil
efter aftale - book meget gerne aftale via telefon eller mail. Så sørger vi for · at både bilen og vi står klar i vores show-room · på det
aftalte tidspunkt. Åbningstider for fremvisning: Mandag til Fredag kl. 10-17.00 Søndag kl. 11-15.00 Åbningstider for telefon/mail:
Mandag til Søndag kl. 9-21.00 Alle vores annoncerede biler er på lager · og vi glæder os til at byde jer velkommen!
__________________________________________________________________________________________
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 1,5

Effekt: 150 HK.

Forhjulstræk

Længde: 453 cm.

Cylinder: 4

Moment: 250

Gear: Automatgear

Bredde: 183 cm.

Antal ventiler: 16

Topfart: 209 ktm/t.

Højde: 166 cm

0-100 km/t.: 8,90 sek.

Vægt: 1.405 kg.

Økonomi
Tank: 58 l.
Km/l: 17,9 l.
Ejerafgift:
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