Volvo XC70 · 2,4 · D5 220 Summum aut. AWD
Pris: 339.880,Type:

Personvogn

Modelår:

2016

1. indreg:

09/2016

Kilometer:

135.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Sort

Antal døre:

5

Årg. 2017 // Topmodel SUMMUM D5 AWD 4x4 model // Bilen er POLESTAR optimeret hos Volvo til 230 HK // Særdeles lækker bil til
den krævende trækker opgave - op til 2100 KG // økonomisk 17 ·2 km/l. og med den miljørigtige EURO 6 miljø venlige diesel motor //
Sidste udgave af en rigtig herregårdsvogn // Finansiering med og uden udbetaling tilbydes - forhør os nærmere herom // HIGHLIGHTS
// Sort metallic lakering // SPECIAL HØJ INSTIGNINGS MODEL - MAWD 4x4 // key-less autostart // city safe automatisk nedbremsning
// volvo kabine alarm system // fuld læder interiør / multi el-justerbart førersæde med memory // kabine motorvarmer // bak-kamera med
view til trækkrog // 18" original Volvo alufælge // aftagelig trækkrog til 2100 KG + meget mere. // Nypris var ca. kr. 900.000 ·- //
Geartronic aut.gear/tiptronic · 17" alufælge · fuldaut. klima · 2 zone klima · motorkabinevarmer · fjernb. c.lås · nøglefri betjening ·
fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · el indst. førersæde m. memory · 4x
el-ruder · el-klapbare sidespejle · bakkamera · parkeringssensor (bag) · automatisk start/stop · el betjent bagklap · dæktryksmåler ·
elektrisk parkeringsbremse · cd/radio · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · usb tilslutning · armlæn · isofix ·
bagagerumsdækken · kopholder · læderindtræk · splitbagsæde · læderrat · lygtevasker · bi-xenon · automatisk lys · kurvelys · 8
airbags · abs · antispin · esp · servo · automatisk nødbremsesystem · tagræling · tonede ruder · mørktonede ruder i bag · ikke ryger ·
lev. nysynet · service ok · aftag. træk · diesel partikel filter · tidligere undervognsbehandlet · brugtbilsattest // INKL 1 ÅRS GARANTI
FORSIKRING // Merpris for vinter aluhjulsæt // der medfølger en fejlfri brugtbil attest og 2 års reklamationsret // ETU garanti forsikring
tilbydes udvidet i op til 36 mdr. mod merpris // vi tager evt. din bil i bytte // Velkommen til Rebild Biler IMPORT - tlf. 25 30 95 30
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 2,4

Effekt: 220 HK.

4-hjulstræk

Længde: 484 cm.

Tank: 70 l.

Cylinder: 5

Moment: 440

Gear: Automatgear

Bredde: 186 cm.

Km/l: 17,2 l.

Antal ventiler: 20

Topfart: 210 ktm/t.

Højde: 160 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 8,2 sek.

Vægt: 1.713 kg.

DKK 7.160
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Produktionsår:
*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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