De Snelheid
Bouwerij 71B, 1185 XW Amstelveen

Saab 9-3
Cabrio Turbo SE Viggen Rebuild

Specificaties

Prijs:

€ 26.950,-

BTW/marge:

marge

Bouwjaar:

08-1998

Kilometerstand:

151.491 km

Kenteken:

85-XV-SK

Carrosserie:

Cabriolet

Brandstof:

benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1360 kg

Motor:

2290 cc, 202 kW

Kleur:

Geel

Lak soort:

basis/uni

Bekleding:

leder

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

voorportierramen,

Getint

glas,

Lederen

bekleding,

Lichtmetalen

velgen,

Mistlampen

voor,

StuurbekrachtigingAchterbank neerklapbaar, Achterruitverwarming, Airbag(s) side voor, Airbag passagier, Alarm klasse
1(startblokkering), Antenne automatisch, Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, Buitenspiegels elektrisch verstel- en
verwarmbaar, Buitentemperatuurmeter, Bumpers in carrosseriekleur, Driving-pakket, Elektrisch bedienbare kap, Elektrische
ramen voor en achter, Elektrisch verstelbare voorstoel(en), Gordelspanners, Hoofdsteunen voor en achter, Koplampen in hoogte
verstelbaar, Lederen bekleding, Lederen stuurwiel en versnellingspook, Skiluik, Stuur verstelbaar, Toerenteller, Voorstoelen
verwarmd

Opmerkingen
Hoe zou u als echte SAAB liefhebber uw Viggen Cabriolet samenstellen ? De cabrio die wij in opdracht van een verzamelaar,
helaas soms moet je ruimte maken voor iets ander moois, aanbieden is onlangs met zorg gebouwd door een Belgische SAAB
specialist.
De Monte Carlo gele cabriolet ( origineel een 9-3 turbo SE) is VIGGEN opgebouwd met heel veel nieuwe onderdelen en o.a.
uitgerust met een fabrieksnieuwe "b234R motor (9000 Aero) "geprogrammeerd door DionHPT eigenlijk de beste motor die SAAB
ooit geproduceerd heeft! Nieuw origineel Viggen interieur, nieuwe cabriokap met nieuw frame en cilinders, nieuw onderstel etc.etc.
Bekijk op uw gemak de foto's en de bijlagen en niet schrikken van de factuur €€€€€€!
Mocht u deze werkelijk schitterende en bijzondere SAAB in het echt willen bewonderen, maak dan een afspraak op 06 55833151

Wij werken alleen op afspraak en nemen graag de tijd voor u.

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

