VW Golf VI 1,4 · TSi 122 Cabriolet DSG
Pris: 199.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2012

1. indreg:

04/2012

Kilometer:

145.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Sortmetal

Antal døre:

2

Ring Ὅ +45 22121288 før besigtigelse og ved kreditgodkendelse · Finansiering med eller uden udbetaling tilbydes · Vi er medlem af
DBFU - Din tryghed for en ordentlig og sikker bilhandel. Highlights:  Nysynet 11/11-2021  DSG / Automatgear  Aftageligt træk til
1300kg  Fartpilot  El-kaleche  Service OK  Kun 2 ejere - Ingen Brian ὠ  Windbreaker  Sædevarme  Sportssæder 
Rustbeskyttet  Originale alufælge  Org. LED baglygter  Kurvelys Nysynet 11/11-2021parkeringssensor (bag) · servo · airbag ·
fuldaut. klima · alu. · aut. · fjernb. c.lås · fartpilot · windbreaker · kørecomputer · infocenter · startspærre · udv. temp. måler ·
regnsensor · sædevarme · formstøbte sæder · højdejust. forsæder · el-kaleche · 4x el-ruder · el-spejle · isofix · armlæn · aux tilslutning
· usb tilslutning · håndfrit til mobil · multifunktionsrat · stofindtræk · splitbagsæde · læderrat · aftag. træk · træk · service ok · nysynet ·
ikke ryger · kun 2 ejere · esp · abs · tågelygter · lygtevasker · tidligere undervognsbehandlet · 2 zone klima · el-spejle m/varme · LED
baglygter · står næsten som ny - Bemærk den flotte servicehistorik Finansieringsforslag: Udbetaling kr. 0.- Rente 5.95% Ydelse pr. md.
kr. 2.858.- ➡️Husk at medbringe NemID⬅️ Ὡ Som nummerpladeoperatør monterer vi nummerplader med det samme · så du kan køre
hjem i din nye bil. (også i weekenden) - nummerpladegebyr kr. 1.380.- Vi tager gerne din brugte bil i bytte. Måske som en del af
udbetalingen ved finansiering. Ὅ +45 22121288  Jack@jacksbiler.dk Ὃ www.Jacksbiler.dk
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 1,4

Effekt: 122 HK.

Forhjulstræk

Længde: 425 cm.

Cylinder: 4

Moment: 200

Gear: Automatgear

Bredde: 178 cm.

Antal ventiler: 16

Topfart: 197 ktm/t.

Højde: 142 cm

0-100 km/t.: 10,5 sek.

Vægt: 1.379 kg.

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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Økonomi
Tank: 55 l.
Km/l: 15,9 l.
Ejerafgift:
DKK 2.600

