Renault Master III T33 · 2,3 · dCi 145 L2H2 Kassevogn
Pris: 214.900,- ekskl.
moms
Type:

Varevogn +Moms

Modelår:

2018

1. indreg:

03/2019

Kilometer:

37.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Hvid

Antal døre:

Sortimo opbygning · 230V inverter · luftfyr til opvarmning af varerum · led belysning i varerum · 2 stk blitzlys på tag · led
arbejdsbelysning på tag over bagdøre · led belysning H side ved skydedør · 230V tilslutning i kofanger for · airc. · motorkabinevarmer ·
fjernb. c.lås · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · udv. temp. måler · sædevarme · højdejust. forsæder · el-ruder ·
el-spejle · bakkamera · parkeringssensor (bag) · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · armlæn · kopholder · airbag · abs ·
antispin · esp · servo · service ok · diesel partikel filter. Hos Jysk Bilsalg leverer vi bilen gratis* i hele Danmark. Derudover har vi gjort
tilkøb af ekstraudstyr nemt og bekvemt. Ekstraudstyr til din varebil er billigere end du tror – se bare disse priser ved leasing gennem os:
Levering i hele Danmark gratis* Anhængertræk 175 · - pr. måned* Frikilometer 0 · - pr. måned* Forsikring & vejhjælp 495 · - pr. måned
(incl. ekstraudstyr for 50.000 ex.moms)* Operationel leasing kan have faldgruber – især mht. bilens stand og KM-tal ved
tilbagelevering. Derfor anbefaler Jysk Bilsalg finansiel leasing · som giver dig det fulde overblik og gennemskuelighed – skræddersyet
til netop dine behov! *Ifm leasing gennem Jysk Bilsalg ·
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Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 2,3

Effekt: 145 HK.

Forhjulstræk

Længde: cm.

Tank: l.

Cylinder:

Moment:

Gear: Manuel gear

Bredde: cm.

Km/l: 14,3 l.

Antal ventiler:

Topfart: ktm/t.

Højde: cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: sek.

Vægt: 3.300 kg.

DKK 9.020
Produktionsår:
-

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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