Volvo XC90 · 2,4 · D5 185 Momentum aut. AWD
Pris: 159.700,Type:

Personvogn

Modelår:

2008

1. indreg:

06/2008

Kilometer:

283.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Koksmetal

Antal døre:

5

7 PERSONERS · aut.gear/tiptronic · alu. · 2 zone klima · fjernb. c.lås · parkeringssensor · fartpilot · infocenter · startspærre · auto.
nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · sædevarme · højdejust. forsæde · motorkabinevarmer · el indst. forsæder · el-ruder · el-spejle ·
cd/radio · navigation · multifunktionsrat · armlæn · isofix · kopholder · læderindtræk · splitbagsæde · læderrat · lygtevasker · tågelygter
· xenonlys · 6 airbags · abs · esp · servo · indfarvede kofangere · tagræling · tonede ruder · træk · lev. nysynet diesel partikel filter · En
Flot Og Velkørende Bil. ATTRAKTIV FINANSIERING TILBYDES. SE MERE PÅ AUTOTORVET.DK Autotorvet er ubetinget Danmarks
største formidler af brugte biler. Hos os er bilpriserne lave - meget lave. Det er de · fordi vi ikke lever af at opnå så stor avance på
bilerne som muligt. Vores koncept er simpelt: Vi opkræver et salær fra henholdsvis sælger og køber. Købers salær udgør Dkk 2900 · Skal du sælge din nuværende bil · skal du have din nye bil forsikret eller vil du gerne have finansieret din bil på markedets bedste vilkår
· så er du det rette sted. Vi sælger din bil hurtigt og samarbejder med de bedste forsikrings- og finansieringsselskaber ·
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 2,4

Effekt: 185 HK.

4-hjulstræk

Længde: 480 cm.

Tank: 68 l.

Cylinder: 5

Moment: 400

Gear: Automatgear

Bredde: 189 cm.

Km/l: 11,1 l.

Antal ventiler: 20

Topfart: 195 ktm/t.

Højde: 174 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 10,90 sek.

Vægt: 1.975 kg.

DKK 6.560
Produktionsår:
-
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