SAAB De Snelheid
Kuiperij 13, 1185 XS Amstelveen

Saab 9-3
Sport Sedan 1.8 Linear Business

Specificaties

Prijs:

€ 7.490,-

BTW/marge:

marge

Bouwjaar:

07-2007

Kilometerstand:

96.176 km

Kenteken:

96-XN-NK

Carrosserie:

Sedan

Brandstof:

benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1340 kg

Motor:

1796 cc, 90 kW

Kleur:

Rood

Lak soort:

basis/uni

Bekleding:

stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Automatic climate control, Boordcomputer, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch
bedienbare voorportierramen, Getint glas, Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor, Parkeersensor, Radio CD speler,
TrekhaakAchterbank in delen neerklapbaar, Airbag(s) hoofd achter, Airbag(s) hoofd voor, Airbag(s) side voor, Airbag passagier,
Alarm klasse 1(startblokkering), Anti-whiplash voorstoelen (SAHR2), Anti doorSlip Regeling, Armsteun achter, Audioinstallatie
met cd-speler, Auto is van eerste eigenaar., Automatisch climaat control, Aux aansluiting, Bekerhouders achter, Bekerhouder
voor, Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, Buitenspiegels in carrosseriekleur, Bumpers in carrosseriekleur, Derde
remlicht, Deze Saab is van de eerste eigenaar, Elektrische ramen voor en achter, Elektronische remkrachtverdeling,
Hoofdsteunen achter, Hoofdsteunen voor en achter, Isofix bevestiging voor kinderzitjes, Lederen stuurwiel, Lederen
versnellingspook, Lendesteunen (verstelbaar), Middenarmsteun voor, Regensensor, Rokersvrije auto, Saab audio systeem, Saab
car computer, Skiluik, Stuurwiel multifunctioneel, Verwarmde voorstoelen, Voorstoelen in hoogte verstelbaar, Voorstoelen
verwarmd

Opmerkingen
Het zijn de herkenbare styling en de typisch Scandinavische aandacht voor kwaliteit en veiligheid, waarmee deze Saab 9-3 Sport
Sedan zich onderscheidt. Deze mooie auto is van het bouwjaar 2007 en heeft nu 96176 kilometer op de teller staan. Ook in de
winter en als het koud is, hebt u het snel weer warm dankzij de stoelverwarming in deze auto. Natuurlijk behoren 16 inch
lichtmetalen velgen, getint glas, verstelbare lendesteunen, elektrisch bediende ramen, elektrisch verstelde en verwarmde
buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank ook tot de uitrusting van deze complete auto.

U bedient het audio-installatiesysteem via knoppen op het stuur. Zo kunt u steeds uw aandacht gericht houden op de weg. De
automatische airconditioning zorgt voor een prettige binnentemperatuur. Als het regent, schakelt de regensensor volautomatisch
de ruitenwissers in. Parkeersensoren ondersteunen u tijdens het in- en uitparkeren. Cruise control verlaagt de brandstofkosten en
verhoogt het rijcomfort. Ook lederen versnellingspook, lederen stuur, boordcomputer, isofix-aansluiting, centrale deurvergrendeling
met afstandsbediening en bekerhouder horen tot de voorzieningen op deze auto.
Als u regelmatig met een aanhanger of een fietsendrager op pad bent, is de afneembare trekhaak een praktische extra.
Met het bijgeleverde tellerrapport van Nationale Autopas weet u dat de kilometerstand van deze auto zuiver is. U bent
nieuwsgierig? Bel of mail ons dan direct om een proefrit met deze Saab te reserveren.
= Bedrijfsinformatie =
Onze prijzen zijn "rijklaar " met garantie ( boven de € 4500) ,Inclusief afleverinspectie en een geldige APK.
Meerprijs uitgebreid afleverpakket € 695,Voor Financiering of Personal Lease tarieven zie www.desnelheid.nl
Autobedrijf De Snelheid sinds 1957 SAAB dealer.
Elke dag bereikbaar van 08.00 tot 22.00 en op zondag van 10.00 tot 19.00 op
het volgende telefoonnummer 06-55833151.

Deze auto is door u geselecteerd op www.desnelheid.nl

Tel: 020 3450081, Fax: 020 3456001

Voor meer informatie en een proefrit: SAAB De Snelheid, Kuiperij 13, 1185 XS Amstelveen

E-mail: basvanderklis@desnelheid.nl

