Audi A5 · 2,0 · TFSi 180 Cabriolet Multitr.
Pris: 158.000,Type:

Personvogn

Modelår:

2009

1. indreg:

05/2009

Kilometer:

257.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:
Antal døre:

2

BILEN STÅR KLAR TIL OMGÅENDE LEVERING.. **INGEN LEVERINGS- ELLER VENTETID** Her udbydes en vanvittig flot og
velholdt importbil · der er fuld servicehistorik fra henholdsvis Audi Zentrum i Lübeck og Audi Hørsholm. Sidste service med olie i både
motor og gearkasse med mere · er fortaget v. 250.000km. GØR EN GOD HANDEL OG NYD SOMMEREN I EN LUKSUS CABRIOLET.
Sælges for kunde Bilen i tal: •15 ·5km/l • 180Hk • Årlig ejerafgift 3740r aut.gear/tiptronic · alu. · 19" alufælge · fuldaut. klima · alarm ·
c.lås · fjernb. c.lås · kørecomputer · infocenter · startspærre · udv. temp. måler · sædevarme · højdejust. forsæder · højdejust.
førersæde · el-ruder · 4x el-ruder · el-spejle · læderrat · dellæder · kopholder · isofix · armlæn · digitalt cockpit · håndfrit til mobil ·
cd/radio · elektrisk parkeringsbremse · el betjent bagklap · sportssæder · bi-xenon · led kørelys · airbag · abs · antispin · servo · esp ·
sænket · ikke ryger · tidligere undervognsbehandlet · fartpilot Den angivne pris er uden statsligt gebyr på 1.380kr for nummerplader. //
ring gerne og meld din ankomst - så både vi og bilen er klar til at du kommer // Vi tager forbehold for tastefejl og deslige.
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 2,0

Effekt: 180 HK.

Forhjulstræk

Længde: 463 cm.

Cylinder: 4

Moment: 320

Gear: Automatgear

Bredde: 185 cm.

Antal ventiler: 16

Topfart: 219 ktm/t.

Højde: 138 cm

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

Vægt: 1.655 kg.

Økonomi
Tank: 65 l.
Km/l: 13,5 l.
Ejerafgift:
DKK 3.860

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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