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Subaru Tribeca 3.0R Comfort Schuifdak Leer 7
persoons Cruise Stoelverw. 18''LM Trekhaak 2e
Pink
10/2007 - Benzine - Automaat

€ 10.900,-
Autogegevens

Merk, model: Subaru Tribeca

Uitvoering: 3.0R Comfort Schuifdak...

Kenteken: 65-XZ-PS

Kilometerstand: 185.169 km

Bouwjaar: 10/2007

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.920 kg

Motor: 3.000 cc, 245 pk (180 kW)

Kleur: Zwart

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Garantie

Opties en accessoires
Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate control,
Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Getint glas, Lederen
bekleding, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Mistlampen voor, Stoelverwarming voor, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 297 Nm
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Tankinhoud: 64 liter
Acceleratie (0-100): 9,7 s
Topsnelheid: 195 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 17,1 l/100km (1 op 5,8)
Brandstofverbruik op de snelweg: 9,5 l/100km (1 op 10,5)
Energielabel: G



Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Auto Keijzers | Tel: 055 357 4370 | sales@autokeijzers.nl

Historie
Aantal eigenaren: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 297 - € 337 per kwartaal
Leaseprijs: € 109 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

Garantie
Garantie: 6 Maanden volledige Auto Keijzers garantie

Tip: voor meer foto's, bekijk onze website! www.autokeijzers.nl

Auto is in perfecte staat van onderhoud is in Nederland van de eerste eigenaar auto heeft een trekhaak en
is een hele goede caravan trekker

7 persoons leer open dak full options

altijd onderhouden bij de Subaru specialist

Met zijn ruimte en zijn prestaties is dit de auto die bij u past. De aandrijving komt voor rekening van een
benzinemotor en een automatische transmissie. Topklasse: daar hoort leren bekleding absoluut bij. Lekker
hoor, die verwarmbare voorstoelen. Helemaal op koude dagen. Bij de rijke uitrusting horen ook 18 inch
lichtmetalen velgen, getint glas, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen en elektrisch bediende,
verwarmde en inklapbare buitenspiegels.

De automatische airconditioning zorgt voor een prettige binnentemperatuur. Nooit te snel, altijd constant:
dat is het voordeel van de aanwezige cruise control. Ook lederen stuur en bagage afdekhoes horen tot de
voorzieningen op deze auto.

Als u regelmatig met een aanhanger of een fietsendrager op pad bent, is de afneembare trekhaak een
praktische extra.

Heeft u interesse? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten, dan kunnen we deze Subaru voor een proefrit
reserveren.

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

Tel: 055 357 4370
E-mail: sales@autokeijzers.nl


