Kring & Nielsen ApS

Mazda 3 · 2,0 · Sky-G 120 Vision
Pris: 142.995,Type:

Personvogn

Modelår:

2016

1. indreg:

04/2016

Kilometer:

102.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Rødmetal

Antal døre:

5

SPECIELT VED DENNE BIL: • Mazda 3 2 ·0 Sky-G 120 Vision 5d · med Aftageligt Træk · Fartpilot og Nøglefri-betjening!! • Bilen
leveres med fejlfri brugtbilsattest! Der er mulighed for tilkøb af 12-36 Måneders 100% Autotjek ETU Basis garantiforsikring. Bemærk:
LEVERES NY SYNET + NY SERVICERET!! • Aftageligt-træk som må trække helt op til 1300 kg m/bremser • Navigation integreret i
bilens system. • Fuld Digital Service Historik og Passet på autoriseret Mazda Værksted • Tidligere undervognsbehandlet • 2 Zoners
Klimaanlæg • Bluetooth opkobling af mobil til tlf. samtaler og musik streaming • i-Stop funktion stopper automatisk motoren · når bilen
holder for rødt eller sidder fast i trafikken. motoren genstartes automatisk når kørslen genoptages. • Parkeringssensor Bag • RVM
systemet gør føreren opmærksom på tilstedeværelsen af andre køretøjer i tilstødende vognbaner. • ESP: Antispin funktion • Mulighed
for Wi-Fi/USB/12V opkobling • 18" Org. Alufælge • EL-Klapbar sidespejle • Regnsensor • Dæktryk overvågning • 3 Trins regulerbar
sædevarme i for • Isofix til maksimal sikkerhed for børn i barnestole • Multifunktions læderrat b.la. med styring af musik og fartpilot
VÆRD AT BEMÆRKE: • Bilen kan leveres med 12 - 36 mdrs. Europadækkende 100 % Autotjek ETU Basis garantisikring mod kr. 2999
inkl. Moms årligt. • Vi kan tilbyde markedets mest konkurrencedygtige og fleksible finansiering – MED OG UDEN UDBETALING – via
Santander · AL Finans eller Resours Bank. • Vi tager gerne din nuværende bil i bytte – uanset stand og alder! • Garanti for at bilen er
gældfri og kilometer antallet er korrekt. FREMVISNING & ÅBNINGSTIDER: • Alle med gyldigt kørekort er velkomne til at få en prøvetur
i vores slagsklare biler. • Bilen kan være under klargøring · eller solgt - så ring for fremvisning på tlf. 26782084. • Vi har åbent alle
hverdage fra 09.00-17.00 og søndag fra 11.00-14.00. Hvis du ønsker fremvisning eller prøvetur i andet tidsrum – kontakt os da på tlf.
26782084 så finder vi en tid der passer! VIGTIGT AT VIDE OM KRING & NIELSEN APS. • Vi modtager dig personligt og rådgiver med
baggrund i mange års erfaring fra bilbranchen. • Vi har et bredt udvalg af kvalitetsbiler til et hvert formål og behov. • Vi er medlem at
Auto Branchen Danmark – din sikkerhed for en tryg bilhandel. • Vi har eget værksted hvor alle salgsbiler bliver grundigt gennemgået og
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evt. fejl og mangler udbedret. • Vi er placeret centralt i Danmark – tæt ved motorvej E45 · hvorfor vi har kunder fra hele landet og
øerne. • Vi er velrenommerede på Trustpilot – det er vi stolte af at lægge navn til!
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Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 2,0

Effekt: 120 HK.

Forhjulstræk

Længde: 446 cm.

Tank: 51 l.

Cylinder: 4

Moment: 210

Gear: Manuel gear

Bredde: 180 cm.

Km/l: 19,6 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 195 ktm/t.

Højde: 145 cm

Ejerafgift:

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

Vægt: 1.280 kg.

DKK 1.280
Produktionsår:
-

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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