DS DS 7 CrossBack · 1,5 · BlueHDi 130 Prestige

Pris: 309.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2018

1. indreg:

07/2018

Kilometer:

28.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Koksmetal

Antal døre:

5

"DS Performance Line" m. Alcantara sportskabine · DS Easy Access Pack - el-bagklap · 3D navigation( se billede) · fast
anhængertræk til 1500/745kg · Koksgrå metallic · 19" alufælge blanksorte fælge med poleret kant · 2 zone klima · fjernb. c.lås ·
parkeringssensor for og bag · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · varme i forrude · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp.
måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæde · el-soltag · glastag · el-ruder · 4x el-ruder · el-spejle · el-spejle m/varme ·
nøglefri betjening · sort himmel · automatisk start/stop · cd/radio · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · apple
carplay · armlæn · isofix · kopholder · dellæder · læderrat · automatisk lys · fjernlysassistent · kurvelys · led forlygter · airbag · abs ·
antispin · esp · servo · lane assist · blindvinkelsassistent · automatisk nødbremsesystem · indfarvede kofangere · tonede ruder ·
tagræling · mørktonede ruder i bag · diesel partikel filter · service overholdt hos aut.DS-værksted · yderst fin stand · prisen er inklusive
leveringsomkostninger / nummerplader · attraktiv finansiering tilbydes - kontakt salgsafdelingen - eller klik AL-Finans' låneberegner og
bliv forhåndsgodkendt til denne bil...….. · www.THØGERSENBILER.dk
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 1,5

Effekt: 130 HK.

Forhjulstræk

Længde: 457 cm.

Cylinder: 4

Moment: 300

Gear: Manuel gear

Bredde: 191 cm.

Antal ventiler: 16

Topfart: 195 ktm/t.

Højde: 163 cm

0-100 km/t.: 10,8 sek.

Vægt: 1.395 kg.

Økonomi
Tank: 62 l.
Km/l: 26,8 l.
Ejerafgift:
DKK 3.720
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 DS DS 7 CrossBack i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud skal du blot
nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 309.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 62.290 (20%)

kr. 247.610

kr. 44.599

kr. 292.209

1,40%

4,23%

kr. 3.044

kr. 92.970 (30%)

kr. 216.930

kr. 40.655

kr. 257.585

1,40%

4,40%

kr. 2.684

kr. 123.960 (40%) kr. 185.940

kr. 37.428

kr. 223.368

1,40%

4,71%

kr. 2.327

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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