De Snelheid
Bouwerij 71B, 1185 XW Amstelveen

Saab 9-3
Cabrio 2.0 t Aero TX Automaat

Specificaties

Garantie

Prijs:

€ 26.450,-

BTW/marge:

marge

Bouwjaar:

04-2010

Kilometerstand:

142.820 km

Kenteken:

L390XJ

Carrosserie:

Cabriolet

Brandstof:

benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1595 kg

Motor:

1998 cc, 129 kW

Kleur:

Blauw

Lak soort:

metallic

Bekleding:

leder

Op deze auto krijgt u Garantie.
Neem voor de garantievoorwaarden contact met ons op.

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling
met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Elektrisch
verstelbare bestuurdersstoel, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Mistlampen voor, Navigatiesysteem,
Parkeersensor, Radio CD speler, Xenon verlichtingAchterspoiler, Aero skirt set rondom in kleur, Airbag(s) hoofd achter, Airbag(s)
hoofd voor, Airbag(s) side voor, Airbag passagier, Alarm klasse 1(startblokkering), Anti doorSlip Regeling, Armsteun voor,
Audio-navigatie full map, Audioinstallatie met cd-speler, Audioinstallatie met cd-wisselaar, Autotelefoon voorbereiding,
Bandenspanningscontrolesysteem, Bekerhouder voor, Binnen/buitensp. aut. dimmend, Buitenspiegels elektrisch inklapbaar,
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, Buitenspiegels in carrosseriekleur, Bumpers in carrosseriekleur,
Carbonafwerking interieur, Convenience Pack Vector, Deze Saab is van de eerste eigenaar, Dubbele originele Saab sport uitlaat,
Dyna Cage (omhoogschietende rolbeugels), Electrisch bedienbare kap, Elektrische ramen voor en achter, Elektrisch verstelbare
stoel(en) met geheugen, Elektronische remkrachtverdeling, Elektronisch Stabiliteits Programma, ESP, Getint warmtewerend glas,
koplampreiniging, Lederen sportstoelen, Multimedia-voorbereiding, ReAxs chassis met meesturende achterwielen, Regensensor,
Rokersvrije auto, Saab audio systeem 3, Saab car computer, Saab Parking Assistance, Sentronic bediening op het stuur,
Sportonderstel, Sportstuur, Titanium-kleurige sierstrip op achterzijde, Titanium afwerking rond mistlampen voor, Turbo X 18 inch
licht metalen velgen, Turbo X driespaaks sportstuurwiel, extra dik, leer deels geperforeerd, Turbo X voorbumper met antraciet
grijze insert, Voorstoelen in hoogte verstelbaar, Voorstoelen verwarmd

Opmerkingen
Algemene informatie

Technische informatie
Milieu en verbruik
Staat
Financiële informatie
Doe het dak omlaag en geniet van de zon op uw gezicht, achter het stuur van deze cabriolet. Bij het ontwerpen van de Saab 9-3
Cabrio stonden uw comfort en uw veiligheid centraal. Deze 9-3 Cabrio is van het bouwjaar 2010. In deze auto vindt u een
benzinemotor en een automatische transmissie. Neem plaats op de comfortabele stoelen. Dankzij de elektrische bediening en het
geheugen is het eenvoudig om hierin de beste zitpositie te vinden. Het verfijnde karakter van deze open auto komt ook tot uiting in
het elektrisch bedienbare cabriodak. Met de krachtige xenonverlichting heeft u optimaal zicht in het donker. Bij de zeer complete
uitrusting van deze auto behoren ook 18 inch lichtmetalen velgen, sportonderstel, warmtewerend glas, metallic lak, elektrisch
bediende ramen en elektrisch inklapbare buitenspiegels.

In de Saab 9-3 Cabrio heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Zodra een van de banden spanning verliest, geeft het
bandenspanningscontrolesysteem een waarschuwingssignaal.
Toe aan het vrije rijden? Maak een proefrit! Neem contact op voor een afspraak.
= 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: De Snelheid, Bouwerij 71B, 1185 XW Amstelveen

E-mail: basvanderklis@desnelheid.nl

