Nissan Primastar · 2,0 · dCi 114 Comfort L2H1
Pris: 49.980,- ekskl.
moms
Type:

Varevogn +Moms

Modelår:

2012

1. indreg:

03/2012

Kilometer:

131.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Blå

Antal døre:

5

I forbindelse med Corona-virussen holder vi stadig åbent alle ugens dage · men vi tager situationen alvorligt og tager vores
forholdsregler. Book derfor din prøvekørsel hjemmefra · så vi kan spritte rat · gearknop · håndtag og instrumentbord af i bilen inden I
kommer. - Alle vores biler holder ude i den fri natur - Vi dropper håndtrykket - Vi holder afstand til vores kunder Velholdt Primastar med
den slidstærke 2 ·0 dci · der med sine 6 gear tilmed gør den mere økonomisk. Attraktiv Leasing tilbydes med Fri kilometer! 9.000 ·udbetaling. 1.725 ·- pr måned i 36 måneder 6.000 ·- i restværdi. Alle priser ex. moms Bilen kan også købes kontant for 59.980 ·- +
moms. airc. · fjernb. c.lås · infocenter · sædevarme · el-ruder · el-spejle · cd/radio · stofindtræk · tågelygter · airbag · abs · servo · træk
Søgeord: Vivaro · Traffic. FÅ UDVIDET GARANTI! Gennem vores samarbejdspartner · CarGarantie · har du mulighed for at tilkøbe
udvidet garanti i op til 24 mdr. - helt uden kilometerbegrænsning! Forhør dig gerne hos os vedrørende mulighederne for garanti på
netop denne bil! Hos BilSyd A/S har du altid mulighed for at give din gamle bil i bytte · uanset alder og stand. Vi tilbyder også landets
billigste finansieringsløsninger både med · og uden udbetaling. ·
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 2,0

Effekt: 114 HK.

Forhjulstræk

Længde: 518 cm.

Tank: 90 l.

Cylinder: 4

Moment: 300

Gear: Manuel gear

Bredde: 190 cm.

Km/l: 13,3 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 160 ktm/t.

Højde: 196 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 15,10 sek.

Vægt: 1.785 kg.

DKK 8.940
Produktionsår:
-

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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