Renault Megane III · 1,5 · dCi 110 Limited Edition ST ESM

Pris: 78.000,- ekskl.
moms
Type:

Varevogn +Moms

Modelår:

2015

1. indreg:

12/2014

Kilometer:

47.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Sølvmetal

Antal døre:

5

prisen er inklusive leveringsomkostninger · 1-ejers meget velholdt firmabil · alle service overholdt hos aut.Renault værksted · fuldaut.
klima · navigation · bluetooth · fartpilot · chrom indstigningslister · aux/usb/12v-udtag · pass.airbags ON/OFF · fjernb. c.lås · 16"
alufælge · vinterhjul · 6 gear · el-ruder · el-spejle m/varme · automatisk start/stop · dæktryksmåler · cd/radio · airbag · led forlygter ·
antispin · abs · servo · hvide blink · indfarvede kofangere · chrom tagræling · mørktonede ruder i bag · 1 ejer · ikke ryger · service ok ·
28.6km pr./l. · diesel partikel filter · tågelygter · lygtevasker · læderrat · stofindtræk · kopholder · bagagerumsdækken · armlæn ·
højdejust. forsæde · sædevarme · regnsensor · udv. temp. måler · startspærre · infocenter · absolut fin stand · reg.første gang
d.16/12-2014 · www.THØGERSENBILER.dk · attraktiv finansiering tilbydes - kontakt os for et godt tilbud
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 1,5

Effekt: 110 HK.

Forhjulstræk

Længde: 457 cm.

Cylinder: 4

Moment: 260

Gear: Manuel gear

Bredde: 180 cm.

Antal ventiler: 8

Topfart: 190 ktm/t.

Højde: 147 cm

0-100 km/t.: 12,40 sek.

Vægt: 1.340 kg.

Økonomi
Tank: 60 l.
Km/l: 28,6 l.
Ejerafgift:
DKK 600
Produktionsår:
-

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

Finanseringtilbud
Thøgersen Biler I/S tilbyder at finansiere denne Renault Megane III i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud skal du blot
nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 78.000. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 39.000 (40%)

kr. 39.000

kr. 29.046

kr. 68.046

2,22%

10,58%

kr. 894

kr. 29.250 (30%)

kr. 48.750

kr. 29.146

kr. 77.896

2,22%

9,47%

kr. 1.006

kr. 19.598 (20%)

kr. 58.402

kr. 29.346

kr. 87.748

2,22%

8,67%

kr. 1.118
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