Peugeot 2008 · 1,2 · PureTech 130 Prestige

Pris: 194.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2019

1. indreg:

07/2019

Kilometer:

25.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Hvid

Antal døre:

5

Super fin 2008 CrossOver 1-ejers privatvogn med meget udstyr og fint km-tal · fuldaut.klima · AppleCarPlay + Android Auto · fartpilot ·
glas panoramatag m/el-solgardin · fj.betjent c.låse · 4 x el-ruder · el-spejle m/varme -sammenklaplige · 3-trins sædevarme · tågelygter ·
Led-lys · bluetooth · parkeringssensor bag · bakkamera · fast anhængertræk til 1250/650kg - m/13-polet stik · stænklapper for + bag ·
stof/kunst dellæder indtræk · just.bart førersæde + rat · ikke ryger · kopholder · armlæn · aux/usb/12v-udtag · aut.nedblæn.bakspejl ·
regnsesnor · lyssensor · pass.airbags ON/OFF · ParkOne p-ur · læsespot · infocenter · udv.temp.måler · multifunktionsrat i læder ·
alu-gearknop · 6-gear · 21.6km pr./l. · ESP · ABS · airbags · startspærre · servo · split bagsæde · 5-nakkestøtter · isofix-beslag ·
bagagerumsdækken · 16" alufælge m/dæktrykskontrol · tagræling · blanke rudelister · indstigningslister v/fordøre · mørktonede ruder i
bag · www.THØGERSENBILER.dk - Tilbud på ekstra udstyr ved køb : - 1 sæt komplette 15"" vinterhjul med nye fælge og m/nye
vinterdæk kan leveres til kr.6500.00 - 2-lags komplet Pava-undervognsbehandling kr.4.500.00 - Alle priser er inkl. montering / moms /
miljøafgift. · Vi tilbyder naturligvis en attraktiv finansieringsløsning - kontakt salgsafdelingen og hør nærmere.... ·
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 1,2

Effekt: 130 HK.

Forhjulstræk

Længde: 416 cm.

Cylinder: 3

Moment: 230

Gear: Manuel gear

Bredde: 174 cm.

Antal ventiler: 12

Topfart: 199 ktm/t.

Højde: 156 cm

0-100 km/t.: 9,3 sek.

Vægt: 1.284 kg.

Økonomi
Tank: 45 l.
Km/l: 21,6 l.
Ejerafgift:
DKK 1.200
Produktionsår:
-

Thøgersen Biler - Hjortgårdsvej 23 - 8600 Silkeborg Tlf.: (+45) 86 85 31 25 - Email: salg@ct-biler.dk

Finanseringtilbud
Thøgersen Biler tilbyder at finansiere denne Peugeot 2008 i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud skal du blot nævne
det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 194.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 39.175 (20%)

kr. 155.725

kr. 37.196

kr. 192.921

1,66%

5,55%

kr. 2.010

kr. 58.470 (30%)

kr. 136.430

kr. 35.535

kr. 171.965

1,66%

6,03%

kr. 1.792

kr. 77.960 (40%)

kr. 116.940

kr. 33.866

kr. 150.806

1,66%

6,67%

kr. 1.571

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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