Isaksen Automobiler

Renault Grand Espace · 2,0 · dCi 150 Dynamique
Pris: 144.500,Type:

Personvogn

Modelår:

2011

1. indreg:

12/2010

Kilometer:

159.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Koksmetal

Antal døre:

5

Den fantastiske GRAND Espace med masser af plads og stor fleksibilitet - 7 sæder i alt - de 5 bageste sæder er fastgjort i skinner i
gulvet og selen er integreret i hvert enkelt sæde og kan derfor flyttes rundt efter behag. Man kan sidde med ansigt mod hinanden eller
alle i køreretning · sæderne kan let tages helt ud - så har man et fladt gulv/varerum på godt 2 meter · den nye model Espace har ikke
samme plads og fleksibilitet i indretning Dansk bil fra ny passet med service - tidligere undervognsbehandlet - ikke ryger - meget
velholdt Af udstyr kan nævnes - dellæder · 2 zone klima · regnsensor · el-sammenklappelige spejle · fartpilot · kørecomputer · 6 gear ·
multifunktionsrat · 17" alufælge · fjernb. c.lås · infocenter · udv. temp. måler · sædevarme · 4x el-ruder · el-spejle · cd/radio · armlæn ·
kopholder · flyborde · integrerede solgardiner i bag · orig. tagbøjler · tågelygter · esp · abs · airbag · antispin · indfarvede kofangere ·
hvide blink · træk · diesel partikel filter · motorvarmer · ikke ryger · service ok Meget velkørende bil med slidstærk Nissan 2.0 DCI 150
hk motor For mere info på denne bil ring til Søren på tlf. 27606147 Bemærk prisen er inklusive leveringsomkostninger Finansiering
tilbydes med/uden udbetaling For mere info ring 27606147
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 2,0

Effekt: 150 HK.

Forhjulstræk

Længde: cm.

Cylinder:

Moment:

Gear: Manuel gear

Bredde: cm.

Antal ventiler:

Topfart: ktm/t.

Højde: cm

0-100 km/t.: sek.

Vægt: NaN kg.

Økonomi
Tank: l.
Km/l: 13,7 l.
Ejerafgift:
DKK 9.940
Produktionsår:
-

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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