Isuzu D-Max · 1,9 · TD 163 Ext. Cab Exclusive aut.
*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.

Pris: 314.900,- ekskl.
moms
Type:

Varevogn +Moms

Modelår:

2018

1. indreg:

/

Kilometer:

1.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Hvid

Antal døre:

2

Isuzu D-Max extended cab med alu-tiplad · med hydralisk løft · der styres via fjernbetjening fra kabinen. Ydermere er der
arbejdslamper · advarsels lamper · galvaniserede "bomme" til pålæsning af lange genstande. Bilen må trække 3500kg · og er med
forlænget kabine med plads bagved forsæderne så kan sælges som mandskabsvogn · og derved kan man spare en del afgift til firma
brug kun. alu. · aut.gear/tiptronic · fuldaut. klima · c.lås · fjernb. c.lås · nøglefri betjening og adgang · bakkamera · fartpilot ·
kørecomputer · infocenter · startspærre · el indst. forsæder · højdejust. forsæde · sædevarme · regnsensor · tågelygter · led forlygter ·
cd/radio · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · kopholder · læderindtræk · læderrat · 4x el-ruder · el-spejle
sammenklappelige · airbag · abs · antispin · esp · servo · hvide blink · indfarvede kofangere · træk · tidligere undervognsbehandlet
Bilen er med 5 års FABRIKSGARANTI · med mulighed for op til 7år! Bilen er professionelt kosmetisk klargjort. Kig ind og prøv en tur.
Prisen er inkl leveringsomkostninger! Se denne og flere biler på www.fyns-bilsalg.dk. Har vi ikke det du søger · så kan vi nok skaffe det.
Både nye og brugte biler! Husk vi tilbyder finansiering fra 0kr. i udbetaling og leasing muligheder! Med forbehold for indtastnings- og
beregnings fejl.
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 1,9

Effekt: 163 HK.

4-hjulstræk

Længde: 530 cm.

Cylinder: 4

Moment: 360

Gear: Automatgear

Bredde: 186 cm.

Antal ventiler: 16

Topfart: 180 ktm/t.

Højde: 179 cm

0-100 km/t.: sek.

Vægt: 2.009 kg.

Økonomi
Tank: 76 l.
Km/l: 12,8 l.
Ejerafgift:
DKK NaN
Produktionsår:
-
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