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Saab 9-5 2.0t Linear Business Inclusief 1 jaar garantie
Merk

Saab

Model

9-5

Type

2.0t Linear Business
Inclusief 1 jaar garantie

Bouwjaar

2006

Kilometerstand

227.013 km

Carrosserie

Sedan

Transmissie

Handgeschakeld

Brandstof

Benzine

€5.990,00
Merk
Saab

Model
9-5

Type
2.0t Linear Business Inclusief 1 jaar garantie

Transmissie
H

Brandstof
B

Vermogen
150

Bouwjaar
2006

Kilometerstand
227013

Accessoires

• ABS

• Achterbank in delen neerklapbaar

• Achterbank met armsteun

• Airbag(s) side voor

• Airbag bestuurder

• Airbag passagier

• Airco automatisch

• Armsteun achter

• Audio-navigatie full map

• Audioinstallatie met CD-speler

• Autotelefoonvoorbereiding

• Binnenspiegel automatisch dimmend

• Boordcomputer

• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

• Buitenspiegels verwarmbaar

• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

• Cruise control

• Electronic Brake Distribution

• Elektrische ramen voor

• ESP

• Getint glas

• Getint warmtewerend glas

• Hoofdsteunen actief

• Hoofdsteunen voor

• Lederen stuurwiel

• Lederen versnellingspook

• Lichtmetalen velgen 17"

• Metallic lak

• Mistlampen voor

• Parkeersensor achter

• Regensensor

• Side-skirts

• Skiluik

• Startblokkering

• Traction control

• Trekhaak

• Voorstoelen in hoogte verstelbaar

• Voorstoelen verwarmd

https://www.autohuislimburg.nl/occasion/174678235-saab-9-5-2-0t-linear-business-inclusief-1-jaar-garantie/
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Opmerkingen
Deze prachtige Saab 9-5 2.0 Turbo Business verkeert in een zeer goede en betrouwbare staat. Volledig Saab dealer onderhouden,
welke de laatste beurt bij 225.954 km heeft uitgevoerd. Bij deze beurt zijn olie, oliefilter en de bougies vervangen.
De auto heeft opties zoals lichtmetalen velgen, elektrische ramen voor en achter, afneembare trekhaak, navigatie, bluetooth voor de
mobiele telefoon, lederen stuurwiel, airco, lederen armsteun voor.
AutoHuisLimburg is specialist in de verkoop van kwalitatief hoogwaardige tweedehands auto's. Inruil is mogelijk en wij hanteren geen
afleverings/ rijklaar kosten. Bij vragen staan wij u graag van maandag t/m zondag te woord.
Voor verdere informatie kunt u ook onze website bezoeken.
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