Opel Vivaro · 2,0 · CDTi 114 Combi L2H1 MTA
Pris: 74.700,Type:

Personvogn

Modelår:

2012

1. indreg:

03/2012

Kilometer:

415.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Blåmetal

Antal døre:

4

ὓ ÅBENT ALLE UGENS 7 DAGE · MANDAG-FREDAG kl.9.30-17.30 & LØRDAG - SØNDAG KL.11.00-16.00 ✅ 9 personers. ✅
nysynet · ✅ service ok. aut. · airc. · fjernb. c.lås · fartpilot · infocenter · startspærre · motorkabinevarmer · udv. temp. måler · el-ruder ·
el-spejle · cd/radio · multifunktionsrat · armlæn · kopholder · kunstlæder · splitbagsæde · læderrat · airbag · abs · servo · tonede ruder
· service ok · nysynet · træk · diesel partikel filter · En Flot & Velkørende Bil. ✅Markedets bedste finansieringsmuligheder · med og
uden udbetaling i samarbejde med Santander. ✅Markedets bedste mulighed for ejerskifteforsikring i samarbejde med ETU.
✅Mulighed for levering af din nye bil. ⭐️Autotorvet er ubetinget Danmarks største formidler af brugte biler. ⭐️Hos os er bilpriserne lave
-. Det er de · fordi vi ikke lever af at opnå så stor avance på bilerne · 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: 2,0

Effekt: 114 HK.

Forhjulstræk

Længde: 518 cm.

Tank: 90 l.

Cylinder: 4

Moment: 290

Gear: Automatgear

Bredde: 190 cm.

Km/l: 13,3 l.

Antal ventiler: 8

Topfart: 160 ktm/t.

Højde: 196 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: sek.

Vægt: 2.120 kg.

DKK 8.940
Produktionsår:
-

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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