Renault Master III T35 · 2,3 · dCi 170 L3 Chassis
Pris: 1.995,- pr. md.
ekskl. moms
Type:

Varevogn +Moms

Modelår:

2018

1. indreg:

08/2019

Kilometer:

119.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Hvid

Antal døre:

2

Ranault Master 170 HK. Træ Lad. 4m. - Tekno-pakke MediaNav - Træk 2500kg - Træ lad 4meter. - Armlæn - Dobbelt passagersæde.
Airc. · c.lås · fjernb. c.lås · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · udv. temp. måler · regnsensor · højdejust. førersæde ·
el-ruder · el-spejle m/varme · automatisk start/stop · dab radio · cd/radio · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth ·
musikstreaming via bluetooth · usb tilslutning · aux tilslutning · armlæn · kopholder · stofindtrækReservehjul · ABS-bremser · BAS ·
Fjernbetjent centrallås · Forsæder m. varme · Førerairbag · Partikelfilter · Armlæn på førersæde · Dobbelt passagersæde ·
El-sidespejle m. varme · El-ruder m. singletouch-funktion · EBV · Forstærkede fjedre bag · Justerbart førersæde · 16" stålfælge · Radio
(4x15W) · Stænklapper for · Tekno-pakke MediaNav · airbag · abs · antispin · esp · servo · lev. nysynet · service ok · træk · diesel
partikel filter Har dette din interesse så ring eller mail gerne til vores friske salgs team vi har altid et udvalg af gode biler på lager til
både private og erhvervs kunder og har du en drømme bil i tankerne vi ikke har på lager så skaffer vi den. HUSK - Vi tager gerne din
brugte bil i bytte! · Forsikring fra 389 kr. pr. mdr. Finansiering med 0 kr eller 20% i udbetaling · Ønsker i at se nærmere eller prøvekøre
en bil · anbefaler vi at booke en aftale med en af vores salgskonsulenter · så vi er sikre på at bilen holder klar og ikke kommer
forgæves! Forbehold for taste- samt beregningsfejl.
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 2,3

Effekt: 170 HK.

Forhjulstræk

Længde: cm.

Cylinder:

Moment:

Gear: Manuel gear

Bredde: cm.

Antal ventiler:

Topfart: ktm/t.

Højde: cm

0-100 km/t.: sek.

Vægt: 3.500 kg.

Økonomi
Tank: l.
Km/l: 13,3 l.
Ejerafgift:
DKK 9.920
Produktionsår:
-

Car-Center Nykøbing - Randersvej 8 - 4800Nykøbing F Tlf.: (+45) 7199 0333 - Email:

Leasing
Leasing type: Financial
Førstegangsydelse: DKK 40.000
Totalpris i løbetiden: DKK 205.940
Restværdi: DKK 45.000
Løbetid: 60 mdr.
Antal kilometer inkluderet: 0
Forsikring: Ikke inkluderet
*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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