SAAB De Snelheid
Kuiperij 13, 1185 XS Amstelveen

Saab 9-5
2.3t Automaat, Leer, Elec stoelen

Specificaties

Prijs:

€ 4.490,-

BTW/marge:

marge

Bouwjaar:

03-2004

Kilometerstand:

212.255 km

Kenteken:

89-NZ-BH

Carrosserie:

Sedan

Brandstof:

benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1535 kg

Motor:

2290 cc, 136 kW

Kleur:

Rood

Lak soort:

metallic

Bekleding:

leder

Opties en accessoires
ABS,

Airbag

bestuurder,

Airbags

voor,

Airconditioning,

Alarmsysteem,

Boordcomputer,

CD

wisselaar,

Centrale

deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch
bedienbare voorportierramen, Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, Lederen bekleding, Metallic lak, Mistlampen voor,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Radio CD speler, StuurbekrachtigingAchterbank in delen neerklapbaar, Airbag(s) side voor,
Airbag passagier, Alarm klasse 1(startblokkering), Anti doorSlip Regeling, Armsteun achter, Armsteun voor, Autotelefoon
voorbereiding, Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, Buitenspiegels in carrosseriekleur, Elektrische ramen voor en
achter,

Elektrisch

verstelb.

bestuurdersstoel

met

geheugen,

Elektrisch

verstelbare

passagiersstoel,

Elektronische

remkrachtverdeling, Hoofdsteunen actief, Lederen/stof bekleding, Lederen bekleding, Lederen stuurwiel en versnellingspook,
Lendesteunen (verstelbaar), Schakelmogelijkheid aan stuurwiel, Side-skirts, Sportstuur, Stuur verstelbaar, Stuurwiel
multifunctioneel, Voorspoiler, Voorstoelen in hoogte verstelbaar, Voorstoelen verwarmd, Warmtewerend glas

Opmerkingen
Algemene informatie
Technische informatie
Milieu en verbruik
Staat

Financiële informatie
Een Saab heeft een heel eigen stijl, dat ziet u ook aan deze 9-5, met zijn fraaie lijnen en zijn comfortabele interieur. Bovendien is
deze krachtige auto voorzien van belangrijke veiligheidsvoorzieningen. De krachtige motor geeft deze Saab uitstekende prestaties.
Van binnen ziet u een lederen interieur, een stijlvolle uitvoering. Zit u goed? De stoelen zijn eenvoudig instelbaar dankzij de
elektrische bediening met geheugen. De uitmonstering van deze auto wordt gecompleteerd door onder meer warmtewerend glas,
verstelbare lendensteunen, actieve hoofdsteunen, metallic lak, elektrisch bediende ramen, elektrisch verstelde en verwarmde
buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.
Het cd-wisselaar en het full map navigatiesysteem bedient u veilig met knoppen op het stuur. De automatische airconditioning
zorgt voor een behaaglijk klimaat in de auto. Parkeersensoren ondersteunen u tijdens het in- en uitparkeren. De cruise control
heeft een feilloos geheugen. Als u even vaart heeft geminderd, bent u na één klik weer op de oude snelheid. Deze auto is voorzien
van sportstuur met schakelpaddels, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
Heeft u interesse in deze mooie Saab? Bel ons dan of mail ons, om een afspraak te maken.
= 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

