VW Passat · 2,0 · TDi 150 Comfortline Variant DSG
Pris: 209.700,Type:

Personvogn

Modelår:

2017

1. indreg:

04/2017

Kilometer:

150.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Gråmetal

Antal døre:

5

*OBS! Den annoncerede pris er ved salg til erhverv. Ved salg til privat er prisen kr. 217.700 ·- inkl. 12 måneders EU dækkende garanti.
Ved garantisager kan du frit vælge et værksted i dit nærområde · samt benytte dig af autoriseret mærkeværksted · det samme er
gældende ved kørsel i udlandet f.eks. i forbindelse med sommer/vinterferie. Du kan altså trygt købe bil hos os · uagtet om du bor i
vores nærområde eller kommer langt vejs fra. Ingen grimme værkstedsregninger og fuld budgetsikkerhed. Vi tager forbehold for · at
bilen kan være solgt eller reserveret til anden side - ring og forhør nærmere inden du kører hjemmefra · så du ikke kører forgæves. Vi
har åbent alle hverdage fra 10-17 og Søndag fra 11-15! Book gerne fremvisning/prøvekørsel inden fremmøde på www.carmark.dk eller
tlf. 40700505 Ὡ BILENS HØJDEPUNKTER: ✅ High LED forlygter med fjernlysassistent ✅ Navigation ✅ Adaptiv fartpilot ✅ 3-Zone
fuldautomatisk klimaanlæg ✅ Automatisk nedblændning af bakspejl ✅ Automatisk start/stop system ✅ El-klapbare spejle med varme
✅ Parkeringssensor i for og bag ✅ Regnsensor ✅ Multifunktionsrat i læder med ratgearskifte ✅ Træthedsregistrering ✅ Originale 17"
reservehjul i bag Ὡ PRISER PÅ MULIGE TILKØB: ✅ Mørktonede ruder i bag = kr. 2.995 ·- ✅ PAVA undervognsbehandling = kr. 4.795
·- ✅ Nano lakforsegling = kr. 2.495 ·- ὊVI TILBYDER DIG: ✅ Markedets skarpeste og mest fleksible finansieringsløsninger via
Santander eller AL-finans. ✅ Kontakt os for hurtig beregning · eller ansøgning direkte online på www.carmark.dk ✅ CarGarantie
mekanisk forsikring op til 24 måneder · med mulighed for forlængelse. ✅ Vi tager gerne din nuværende bil i bytte til en god pris. ✅
Bilforsikring med fordelagtige vilkår og mulighed for månedlig betaling. ✅ Mulighed for landsdækkende levering mod merpris på kr.
1250 ·- ⭐️ CARMARK: ✅ Vi har altid mellem 100-150 biler på lager · og årligt salg på +500 nyere brugte biler ✅ Vi har landets bedste
priser som er verificeret af AutoUncle’s ”pricerunner” ✅ Vi har begge ben på jorden · og har høj kundetilfredshed - 5 stjerner på
Trustpilot ✅ Nemt at komme til · vi ligger lige ud til motorvej E45 ved Vejle C ALLE FREMVISNINGER ER EFTER AFTALE! *Forbehold
for indtastnings og beregningsfejl.
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 2,0

Effekt: 150 HK.

Forhjulstræk

Længde: 477 cm.

Tank: 66 l.
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Cylinder: 4

Moment: 340

Antal ventiler: 16

Gear: Automatgear

Bredde: 183 cm.

Km/l: 21,7 l.

Topfart: 216 ktm/t.

Højde: 152 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 8,9 sek.

Vægt: 1.541 kg.

DKK 4.420
Produktionsår:
-

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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