De Snelheid
Bouwerij 71B, 1185 XW Amstelveen

Saab 9-5
Estate 2.0t Business Automaat, Trekhaak,

Specificaties

Prijs:

€ 6.450,-

BTW/marge:

marge

Bouwjaar:

02-2007

Kilometerstand:

259.320 km

Kenteken:

KL364T

Carrosserie:

Stationwagen

Brandstof:

Garantie

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1555 kg

Motor:

1985 cc, 110 kW

Kleur:

Grijs

Lak soort:

metallic

Bekleding:

stof

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

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, Getint glas, Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor, Parkeersensor, Radio CD spelerAchterbank in
delen neerklapbaar, Airbag(s) side voor, Airbag passagier, Alarm klasse 1(startblokkering), Anti doorSlip Regeling, Armsteun
achter, Audioinstallatie met cd-speler, Autotelefoon voorbereiding, Binnenspiegel automatisch dimmend, Buitenspiegels
elektrisch verstel- en verwarmbaar, Dakrails, Elektrische ramen voor en achter, Elektronische remkrachtverdeling, Elektronisch
Stabiliteits Programma, Getint warmtewerend glas, Hoofdsteunen actief, Hoofdsteunen voor en achter, Lederen stuurwiel,
Lederen versnellingspook, Regensensor, Side-skirts, Voorstoelen in hoogte verstelbaar, Voorstoelen verwarmd

Opmerkingen
Algemene informatie
Technische informatie
Milieu en verbruik
Staat
Financiële informatie

Met automatische airconditioning hoeft u alleen de gewenste temperatuur in te stellen. Het systeem doet de rest. Altijd goed zicht
dankzij de regensensor, onder alle weersomstandigheden. U kunt bij het inparkeren natuurlijk niet aan alle kanten ogen hebben.
Daarom is deze Saab 9-5 Estate voorzien van parkeersensoren! Een stabiele en comfortabele snelheid houdt u feilloos aan met
de cruise control. En dan is deze auto ook nog eens voorzien van lederen versnellingspook, lederen stuur, automatisch dimmende
binnenspiegel, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
Bent u nieuwsgierig geworden? Bel ons nu of mail ons voor meer informatie.
= 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

