De Snelheid
Bouwerij 71B, 1185 XW Amstelveen

Saab 9-3
Cabrio 1.8 T Vector Automaat

Specificaties

Prijs:

€ 19.990,-

BTW/marge:

marge

Bouwjaar:

03-2011

Kilometerstand:

149.189 km

Kenteken:

PF412T

Carrosserie:

Cabriolet

Brandstof:
Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1575 kg

Motor:

1998 cc, 129 kW

Kleur:

Wit

Lak soort:

basis/uni

Bekleding:

leder

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling
met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lederen
bekleding, Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor, Parkeersensor, Radio CD speler, Xenon verlichtingAirbag(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 voor, Audioinstallatie met cd-speler, Aux aansluiting, Bekerhouder voor, Buitenspiegels
elektrisch

verstel-

en

verwarmbaar,

Buitenspiegels

in

carrosseriekleur,

Bumpers

in

carrosseriekleur,

Dyna

Cage

(omhoogschietende rolbeugels), Elektrische ramen voor en achter, Elektronische remkrachtverdeling, Elektronisch Stabiliteits
Programma, Getint warmtewerend glas, Isofix bevestiging voor kinderzitjes, Lederen sportstoelen, Lederen stuurwiel,
Multimedia-voorbereiding, Saab audio systeem, Saab car computer, Saab Parking Assistance, Voorstoelen in hoogte verstelbaar,
Voorstoelen verwarmd, Windscherm

Opmerkingen
Algemene informatie
Technische informatie
Milieu en verbruik
Staat

Financiële informatie
Het is rijplezier zonder grenzen. Doe de kap open en rijd de zomer tegemoet met deze cabriolet. Dankzij hoogwaardige techniek
en verschillende veiligheidssystemen, biedt deze Saab 9-3 Cabrio u optimale veiligheid en comfort tijdens iedere rit. Deze goed
onderhouden auto is van de eerste eigenaar. De uitstekende prestaties van deze auto komen van de viercilinder motor en de
automatische transmissie. Doe maar luxe! Neem plaats in de verwarmbare voorstoelen en voel de weldaad in koude dagen.
Xenonverlichting zorgt voor een krachtige en heldere lichtbundel. Bij de uitrusting van deze auto horen onder meer 17 inch
lichtmetalen velgen, windscherm, warmtewerend glas, elektrisch bediende ramen en elektrisch verstelde en verwarmde
buitenspiegels.

Neem contact op en ervaar het cabrio gevoel zelf!
= 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

