Porsche Boxster S · 3,2 ·
Pris: 279.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2002

1. indreg:

02/2002

Kilometer:

102.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Sort

Antal døre:

2

BEMÆRKNINGER: - HELT UNIK · ORIGINAL & VEHOLDT BOXSTER S - LÆDERSÆDER - SPORTSSÆDER - 18" PORSCHE
ALUFÆLGE - XENONLYS - SÆDEVARME - LAVPRISTILBUD HISTORIK: MASSER AF DOKUMENTATION AF BIL OG HISTORIE KUN 102.450 KM 18" alufælge · fuldaut. klima · fjernb. c.lås · infocenter · udv. temp. måler · sædevarme · højdejust. forsæder ·
el-ruder · el-spejle · cd/radio · navigation · kopholder · læderindtræk · læderrat · sportssæder · xenonlys · airbag · abs · esp · tonede
ruder FINANSIERING: Vi samarbejder med Santander · hvor ved vi kan tilbyde dig de bedste og billigste typer af billån. Både med og
uden udbetaling · fast eller variable rente. Mulighederne er mange · kontakt os gerne for en uforpligtende snak omkring lån. Vi tager
gerne din gamle bil i bytte - denne kan evt. indgå som udbetalingen · eller en del af samme. NUMMERPLADER: Vi er
nummerpladeoperatør · derfor kan du evt. få bilen med hjem samme dag som besigtigelse af samme. Nummerpladerne købes af Skat
· og tillægges derfor den udbudte pris. BESIGTIGELSE: Kontakt os før en evt. besigtigelse · da bilen kan være under klargøring · bilen
kan være solgt · eller · vi kan være ude af huset. EN BESTILT BESIGTIGELSE · ELLER PRØVEKØRSEL ER IKKE EN
RESERVATION! MED MINDRE ANDET ER AFTALT. Vores normale åbningstid er mandag til torsdag fra kl. 08.00 til 17.00 · fredag fra
kl 08.00 til 14.00 · lørdag og søndage samt helligedage har vi åbent i følge forudgående aftale FIRMAINFO: Stig Jensen Automobiler
er en familieejet virksomhed · som blev grundlagt tilbage i 1965 · hvilket er din sikkerhed for en god og sikker handel. Vi ligger centralt i
Midtjylland · lige syd for Silkeborg.
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Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 3,2

Effekt: 252 HK.

Baghjulstræk

Længde: 432 cm.

Tank: 64 l.

Cylinder: 6

Moment: 305

Gear: Manuel gear

Bredde: 178 cm.

Km/l: 9,3 l.

Antal ventiler: 24

Topfart: 260 ktm/t.

Højde: 129 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 5,9 sek.

Vægt: 1.295 kg.

DKK 8.800
Produktionsår:
-

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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