Tesla Model X · · P100D Ludicrous

Pris: 799.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2017

1. indreg:

05/2017

Kilometer:

105.000 km.

Brændstof:

El

Farve:

Sortmetal

Antal døre:

5

RESERVERET TIL LØRDAG KL. 12.00. Top udstyret Tesla X P100D Ludicrous + med FRI SUPERCHARGER. BEMÆRK UDSTYR: 6
sæder (sort læder) Vinterpakke med varme i alle sæder · ratvarme og varme ved viskerblade Køl i forsæder. Autopilot-computer 3.0
(FSD) Fuld selvkørende (efter aktuel Dansk lovgivning) Ny MCU 4 monteret i 2021 · Dash Cam på 3 Kamera med lagring til USB
Centry Alarm med kamera optagelse Premium audiosystem (Soundstudio) Premium upgrade pakke Sort alcantara loft-himmel / på
instrument bord 22" Hjul med helt nye dæk 19" vinterhjul Røde bremsecabliber Carbon dekor Premium-forbindelse internet i bilenes
levetid Smart Luftaffjedring CCS upgrade-hurtig lader incl adapter. VI KAN BÅDE TILBYDE FINANSIEL LEASING PÅ DENNE BIL SPØRG FOR ET SKRÆDDERSYET TILBUD. KAN OGSÅ KØBES UDEN AFGFIT+ MOMS. Sælges med 12 mdr. Cargaranti. Bemærk
- Autopilot computer 3.0 fuld selvkørende funktion (FSD) · vognbaneassistent · automatisk nødbremsesystem · adaptiv fartpilot ·
skiltegenkendelse · lysreguleringgenkendelse kan selv stoppe for rødt lys / kører for grønt · elektrisk parkeringsbremse · el justerbar
ratstamme · el betjent bagklap · bakkamera · softclose · keyless go · auto fordøre (valgfri) · nøglefri betjening / app styrring · tesla
navigation · DAB radio · håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming via bluetooth · sportify · usb tilslutning · Homelink · app styrring
af mange funktioner fra mobil · 4 zone klima · HEPA air filter · alarm som lagre optagelse fra kamera · parkeringssensor (bag) ·
parkeringssensor (for) · ratgearskifte · kørecomputer · infocenter · startspærre · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor ·
højdejust. forsæder · el indst. komfort forsæder · el indst. førersæde m. memory · glastag · 4x el-ruder · el-klapbare sidespejle m.
varme · dæktryksmåler · multifunktionsrat · læderrat · digitalt cockpit · armlæn · isofix · kopholder · led tågelygter · xenonlys ·
automatisk lys · kurvelus · fjernlysassistent · led kørelys · abs · antispin · esp · tonede ruder · mørktonede ruder i bag · ikke ryger ·
airbag · VI HJÆLPER MED GENNEMGANG OG OPSÆTNING AF BILEN. DEN LEVERES 100% OPLADET. Undgå at køre forgæves.
Ring venligst for fremvisning ATTRAKTIV FINANSIERING TILBYDES - BÅDE MED OG UDEN UDBETALING. Ring og hør mere. Bor
du langt fra Herning kan vi også tilbyde levering på hjemmeadressen. Åbningstider: Man-Fre : 08-17.00 Lør-Søn : Efter aftale Tlf: 40 58
18 76

Bilhuset Lind - Industriparken 8 - 7400 Herning Tlf.: (+45) 88 88 82 52 - Email: salg@bilhusetlind.dk

Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume:

Effekt: HK.

4-hjulstræk

Længde: cm.

Cylinder:

Moment:

Gear: Automatgear

Bredde: cm.

Antal ventiler:

Topfart: 250 ktm/t.

Højde: cm

0-100 km/t.: 3,1 sek.

Vægt: NaN kg.

Økonomi
Tank: l.
Km/l: 40,4 l.
Ejerafgift:
DKK 680
Produktionsår:
-

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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