Iveco Daily · 2,3 · 35S16 4100mm Lad AG8
Pris: 348.326,- ekskl.
moms
Type:

Varevogn +Moms

Modelår:

2019

1. indreg:

/

Kilometer:

0 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Hvid

Antal døre:

2

Bilen er udstyret med alt de nyeste udstyrspakker - Business Exclusive - Hi-Drive- HI-CONNECT 7" touchskærm inkl. car play og DAB
-Telematic boks- og med den fabelagtig velkørende Hi-Matic 8 trins automatgear · fuldaut. klima · motorkabinevarmer · fjernb. c.lås ·
udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæde · el-ruder · el-spejle m/varme · adaptiv fartpilot · automatisk start/stop
· dæktryksmåler · bluetooth · håndfrit til mobil · Oliefyr · Apple CarPlay · Android Auto · multifunktionsrat · armlæn · kopholder ·
stofindtræk · tågelygter · fjernlysassistent · kurvelys · led forlygter · airbag · abs · antispin · esp · servo · lane assist · varme i frontrude
· automatisk nødbremsesystem. m.m. Denne pris er uden opbygning! · Kan opbygges efter dine behov - Lad - Boks/Lift!. Chassis
priser fra: 278.250 ·00 ·- Attraktiv finansiering tilbydes. Udbetaling: 45.000 ·- Månedlig ydelse: 3.999 ·- Rest værdi: 50.000 ·- Periode:
72. Måneder. Vi kan tilbyde digital fremvisning af bilen! for mere information om bil · opbygning og finansierings muligheder kontakt
vores altid friske salgs team. 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: 2,3

Effekt: 156 HK.

Gear: Automatgear

Længde: cm.

Tank: l.

Cylinder:

Moment:

Bredde: cm.

Km/l: NaN l.

Antal ventiler:

Topfart: ktm/t.

Højde: cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: sek.

Vægt: 3.500 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

