Mercedes Sprinter 319 · 3,0 · CDi R2 Kassevogn aut.
Pris: 160.000,- ekskl.
moms
Type:
+Moms

Varevogn

Modelår:

2015

1. indreg:

09/2013

Kilometer:

263.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:
Antal døre:

5

BILEN STÅR KLAR TIL OMGÅENDE LEVERING.. **INGEN LEVERINGS- ELLER VENTETID** Super fed kassebil · som passer til de
fleste. Kanon kombination med en 6 cyllindret motor og den behagelige automatgearkasse! Bilen bruges hver dag · hvorfor km vil stige
lidt. Der er netop skiftet bremser · kardan · støddæmper foran og dæk. • 3 ·0 CDI BlueEfficiency Aut • Navigation • Diesel fyr m. timer •
Musikstreaming via telefon • Bakkamera • Automatisk Start/Stop E30 Batteri hovedkontakt 1-polet · EK1 Klemliste til el-tilsl. i sokkel ·
ER0 Forberedt for radioindbygning · M40 Generator 14V / 200 A · QA5 Forberedelse for anhænger 2800 kg · RH2 Dæk 235/65 R16 C
· D50 Hel adskillelse · E57 Ledningssæt til anhængerstikdåse · 9147 Arktisk hvid · F66 Handskerum med lås · F68 El-sidespejle med
varme · FF5 Fralægningshylde over forruden · GD8 6-trins gearkasse TSG 360 · KL5 Brændstoffilter med vandseperator · LE1
Adaptivt bremselys · RD9 Dæk uden fabrikat · S23 Dobbelt pa · aut. · aut.gear/tiptronic · airc. · motorkabinevarmer · fjernb. c.lås ·
fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · udv. temp. måler · regnsensor · el-ruder · el-spejle · kopholder · armlæn · aux
tilslutning · usb tilslutning · musikstreaming via bluetooth · bluetooth · håndfrit til mobil · navigation · cd/radio · automatisk start/stop ·
bakkamera · tågelygter · airbag · abs · antispin · esp · servo · nysynet · træk · diesel partikel filter · tidligere undervognsbehandlet //
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: 3,0

Effekt: 190 HK.

Baghjulstræk

Længde: cm.

Cylinder:

Moment:

Gear: Automatgear

Bredde: cm.

Antal ventiler:

Topfart: ktm/t.

Højde: cm

0-100 km/t.: sek.

Vægt: NaN kg.

Økonomi
Tank: l.
Km/l: 11,4 l.
Ejerafgift:
DKK 13.660
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*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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