Iveco Daily · 3,0 · 35S14N 12m³ Van AG8
Pris: 339.000,- ekskl.
moms
Type:

Varevogn +Moms

Modelår:

2019

1. indreg:

04/2019

Kilometer:

14.000 km.

Brændstof:

Ukendt

Farve:

Hvid

Antal døre:

BEMÆRK GASBIL! Skal din virksomhed have en grønnere profil? Takket være CNG-teknologi (Compressed Natural Gas) leverer Daily
Natural Power samme ydeevne som en tilsvarende diesel motor. Med 136 hk og drejningsmoment på 350 Nm kan 3.0 liters motoren
sammen med Ivecos 8 trins automatgearkasse tackle enhver opgave. Det er den perfekte løsning til dem der dagligt bevæger sig rundt
i bytrafikken! Så køb din næste varebil som GASbil! Det vil give jeres virksomhed en grønnere profil og nedsætte jeres firmas Co2
udledning! CNG (GAS Motor) Med samme præstationer som Diesel versionen. 4 decibel lavere støj end diesel versionen. Reduktion af
Co2 emission på op til 95% med Biomethan! 96% færre partikler og 70% færre Nox'er i forhold til diesel! Automatgear. · fuldaut. klima ·
motorkabinevarmer · alarm · fjernb. c.lås · fartpilot · infocenter · kørecomputer · startspærre · regnsensor · sædevarme · højdejust.
forsæder · el-ruder · el-spejle · dab radio · håndfrit til mobil · bluetooth · usb tilslutning · aux tilslutning · armlæn · kopholder ·
stofindtræk · læderrat · tågelygter · airbag · abs · esp · servo. Attraktiv finansiering/Leasing tilbydes. Udbetaling: 50.000 ·- Månedlig
ydelse: 3.700 ·- Rest værdi: 50.000 ·- Periode: 72. Måneder - 6år. For mere information om bil · opbygning og finansieringsmuligheder
kontakt vort altid friske salgsteam. Ib Lundgaard 2131 2301 - Kenni Dreier 2077 4964 HOFFMANN BILER A/S SILKEBORG Forbehold
for tastefejl og bildata.

Hoffmann Biler A/S - Stagehøjvej 5 - 8600 Silkeborg Tlf.: (+45) 87 200 499 - Email: info@hoffmannbiler.dk

Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 3,0

Effekt: 136 HK.

Forhjulstræk

Længde: cm.

Tank: l.

Cylinder:

Moment:

Gear: Automatgear

Bredde: cm.

Km/l: 13,8 l.

Antal ventiler:

Topfart: 160 ktm/t.

Højde: cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: sek.

Vægt: 2.747 kg.

DKK NaN
Produktionsår:
-

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.

Hoffmann Biler A/S - Stagehøjvej 5 - 8600 Silkeborg Tlf.: (+45) 87 200 499 - Email: info@hoffmannbiler.dk

