De Snelheid
Bouwerij 71B, 1185 XW Amstelveen

Saab 9-5
2.3 Turbo Aero Automaat, Navigatie, Elec, Schuifdak

Specificaties

Prijs:

€ 5.990,-

BTW/marge:

marge

Bouwjaar:

04-2005

Kilometerstand:

298.683 km

Kenteken:

42-RH-FX

Carrosserie:

Sedan

Brandstof:

benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1530 kg

Motor:

2290 cc, 185 kW

Kleur:

Zwart

Lak soort:

basis/uni

Bekleding:

leder

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen,
Lederen

bekleding,

Lichtmetalen

velgen,

Mistlampen

voor,

Navigatiesysteem,

Parkeersensor,

Sportstoelen,

Xenon

verlichtingAchterbank in delen neerklapbaar, Airbag(s) side voor, Airbag passagier, Alarm klasse 1(startblokkering), Aluminium
interieur afwerking, Anti-whiplash voorstoelen (SAHR2), Anti doorSlip Regeling, Apple carplay, Armsteun achter, Armsteun voor,
Autotelefoon voorbereiding, Bekerhouder voor, Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, Elektrische ramen voor en
achter, Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen, Elektronische remkrachtverdeling, Elektronisch Stabiliteits Programma,
Hoofdsteunen actief, Hoofdsteunen voor en achter, Houtafwerking interieur, koplampreiniging, Lederen bekleding, Lederen
stuurwiel en versnellingspook, Regensensor, Rokersvrije auto, Saab audio systeem 3, Saab car computer, Saab Parking
Assistance, Schakelmogelijkheid aan stuurwiel, Schuif-/kanteldak, Skiluik, Sportonderstel, Turbo X 18 inch licht metalen velgen,
Voorstoelen verwarmd

Opmerkingen
Algemene informatie
Technische informatie
Verbruik
Onderhoud, historie en staat

Financiële informatie
Voorzien van Intercooler en Hirsch tuning,
Auto verkocht in opdracht van klant.
Kwaliteit en functionaliteit zijn eigenschappen van iedere Zweedse auto. Zo ook van deze Saab 9-5, die is geleverd in 2005 en die
298683 kilometer op de teller heeft staan. De aandrijving komt voor rekening van een benzinemotor en een automatische
transmissie. Als we het over extra cachet hebben, moeten we zeker het lederen interieur noemen. Dankzij de elektrische
stoelbediening is het gemakkelijk om de optimale zitpositie te vinden. Xenonverlichting zorgt voor een heldere witblauwe lichtkleur
en een scherp lichtbeeld. Ook 18 inch lichtmetalen velgen, sportonderstel, actieve hoofdsteunen, elektrisch bediende ramen,
elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank horen tot de voorzieningen op deze auto.
Het navigatiesysteem met cd-wisselaar is gecombineerd met een uitgebreid Saab audio systeem, waarbij online muziek te
beluisteren is via bluetooth. Of het buiten nu warm is of koud, dankzij automatische airconditioning is het binnen altijd behaaglijk.
Deze Saab 9-5 is voorzien van een regensensor, zodat de ruitenwissers altijd de juiste snelheid hebben. Hoeveel ruimte u nog
heeft bij het insteken? De parkeersensoren laten het weten! Da's gemakkelijk! Op een rustige weg komt de cruise control helemaal
tot z?n recht. Deze auto is voorzien van sportstuur met schakelpaddels, boordcomputer, centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening en bekerhouder.
De kilometerstand van deze auto klopt, blijkt uit het meegeleverde tellerrapport van Nationale Autopas. Laat het ons meteen weten
als u interesse heeft in deze auto, dan kunnen we een afspraak maken om u de auto te demonstreren.
= 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: 06 55 833 151, Fax:

Voor meer informatie en een proefrit: De Snelheid, Bouwerij 71B, 1185 XW Amstelveen

E-mail: info@desnelheid.nl

