Citroën C5 · 3,0i · V6 Exclusive aut.
Pris: 25.500,Type:

Personvogn

Modelår:

2001

1. indreg:

05/2001

Kilometer:

154.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Sølvmetal

Antal døre:

5

SJÆLDENT UDBUD Citroën C5 3.0 V6 207 HK benzinmotor med automatgear. EXCLUSIVE udgave fyldt med udstyr: ✔️ hydraulisk

undervogn ✔️ fuld læder interiør med el- justeret sæder ✔️ 2-zone fuldautomatisk klima ✔️ fartpilot ✔️ regn sensor og automatisk lys ✔
træk 1.600 kg Flot bil der kører som en drøm. Tandrem og vandpumpe skiftet 13-12-2021 ved 131.212 km og skal skiftes igen inden
13-12-2031 eller inden 251.212km. Bilen er synet 21-05-2021 og skal synes igen 21-05-2023. aut. · 2 zone klima · fuldaut. klima · c.lås
· fjernb. c.lås · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · udv. temp. måler · regnsensor · el indst. forsæder · 4x el-ruder ·
el-spejle · el-klapbare sidespejle · parkeringssensor (bag) · el betjent bagklap · multifunktionsrat · cd/radio · armlæn · kopholder ·
læderindtræk · læderrat · splitbagsæde · automatisk lys · abs · antispin · esp · servo · træk · 8 airbags · 16" alufælge · højdejust.
forsæder · køl i handskerum Afhentningspris · engros · kan evt købes klargjort og med reklamationsret for 40.000 kr. For fremvisning
ring eller skriv 26837029. KJ Auto er nummerpladeoperatør og kan tilbyde nummerplader til bilen · så du kan få en bil med hjem
samme dag. Følg os på Facebook eller Instagram og du vil hver måned have en chance for at få en gratis bil eller andre præmier :-)
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 3,0i

Effekt: 210 HK.

Forhjulstræk

Længde: 476 cm.

Cylinder: 6

Moment: 285

Gear: Automatgear

Bredde: 177 cm.

Antal ventiler: 24

Topfart: 230 ktm/t.

Højde: 148 cm

0-100 km/t.: 8,6 sek.

Vægt: 1.550 kg.

Økonomi
Tank: 66 l.
Km/l: 10 l.
Ejerafgift:
DKK 7.040
Produktionsår:
-

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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