Renault Megane III · 1,6 · 110 Expression ST

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.

Pris: 72.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2013

1. indreg:

08/2013

Kilometer:

123.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Sølvmetal

Antal døre:

5

VIL DU HAVE EN PRØVETUR/FREMVISNING så book en tid på Mail. salg@bilhusetstorm.dk eller Telefon 24340019 Den fysiske butik
er lukket for personligt fremmøde i henhold til gældende Corona restriktioner · men det er tilladt at fremvise og give prøveture på aftalt
sted/tid. SPAR 5.000.- på bilens pris hvis du samtidig finansierer via Bilhuset Storm. Rabatten gælder både med og uden udbetaling.
Hos Bilhuset Storm finder du altid et stort udvalg af brugte familiebiler. Vi har altid minimum 60 biler på lager · både benzin og diesel. Vi
kan selvfølgelig også hjælpe med forsikring og finansiering af din nye bil både med og uden udbetaling. Velkommen hos Bilhuset Storm
midt på Sjælland. Sidste service v. 121.000km · 16" alufælge · airc. · fuldaut. klima · 2 zone klima · fjernb. c.lås · fartpilot · infocenter ·
startspærre · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. førersæde · 4x el-ruder · el-spejle m/varme · dæktryksmåler ·
cd/radio · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming via bluetooth · usb tilslutning · aux tilslutning · armlæn · isofix
· bagagerumsdækken · kopholder · stofindtræk · splitbagsæde · læderrat · lygtevasker · tågelygter · automatisk lys · led kørelys ·
airbag · abs · antispin · esp · servo · tagræling · ikke ryger · lev. nysynet · tidligere undervognsbehandlet · træk - Denne bil må trække
1500kg med bremser og 670kg uden bremser · Mulighed for finansiering af din nye bil. Eksempel 20% i udb. 14.866.- ydelse fra 995.vi kan også finansiere UDEN UDBETALING fra 1.019.- Alle vores biler leveres serviceret og kosmetisk klargjort. Det er din tryghed for
en god bilhandel. Ja tak til byttebiler. Finansiering både med og uden udbetaling tilbydes til attraktive renter. OS060
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,6

Effekt: 110 HK.

Forhjulstræk

Længde: 456 cm.

Tank: 60 l.

Cylinder: 4

Moment: 151

Gear: Manuel gear

Bredde: 180 cm.

Km/l: 14,5 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 190 ktm/t.

Højde: 147 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 10,50 sek.

Vægt: 1.290 kg.

DKK 3.140
Produktionsår:
-

Bilhuset Storm - Hovedvejen 180, Osted - 4320 Lejre Tlf.: (+45) 46400019 - Email: salg@bilhusetstorm.dk

