Audi A5 · 2,0 · TFSi 180 Cabriolet Multitr.
Pris: 219.980,Type:

Personvogn

Modelår:

2009

1. indreg:

07/2009

Kilometer:

147.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Grå

Antal døre:

2

OBS! Vi har stadig åbent · trods corona restrektioner. Alle biler holder ude · på vores store åbne plads · hvor du har mulighed for
besigtigelse af bil. Slutseddel og evt. Lån/leasing kan underskrives digitalt. Vi har forsat åben som normalt alle ugens 7 dage. Vi kan
fremvise biler digitalt via video eller ekstra billede materiale samt muligheden for at vi kører ud til dig og fremviser bilen Udlevering af
biler · sker som normalt uden i fri natur · med ekstra sprit og maske på. Velholdt og velkørende A5 cabriolet med automatgear og en
flot dellæderkabine! Bilen har xenonlygter · B&O anlæg og står på flotte 19" alufælge. aut.gear/tiptronic · 19" alufælge · vinterhjul · airc.
· fuldaut. klima · fjernb. c.lås · kørecomputer · infocenter · sædevarme · højdejust. forsæder · 4x el-ruder · el-spejle m/varme · elektrisk
parkeringsbremse · cd/radio · multifunktionsrat · aux tilslutning · armlæn · kopholder · dellæder · læderrat · xenonlys · automatisk lys ·
led kørelys · airbag · abs · antispin · esp · servo · ikke ryger Den angivne pris er uden statsligt gebyr på kr. 1.380 ·- for nummerplader.
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: 180 HK.

Forhjulstræk

Længde: 463 cm.

Tank: 65 l.

Cylinder: 4

Moment: 320

Gear: Automatgear

Bredde: 185 cm.

Km/l: 13,5 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 219 ktm/t.

Højde: 138 cm

Ejerafgift:

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

Vægt: 1.655 kg.

DKK 3.740
Produktionsår:
-
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*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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