Renault Kadjar · 1,5 · dCi 110 Zen Van

Pris: 114.900,- inkl.
moms
Type:

Varevogn -Moms

Modelår:

2016

1. indreg:

03/2016

Kilometer:

85.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Hvid

Antal døre:

5

Super fin 1-ejers privatvogn med alle service overholdt hos Renault · fuldaut.klima · 17" alufælge · 1 sæt komplette vinterhjul medfølger
u/b · fast anhængertræk til 1350/725kg · navigation · bluetooth · regnsensor · lyssensor · lygtespul · tågelygter m/kurvelys ·
sædevarme · parkeringssensor for + bag · fartpilot · multifunktionsrat · audio · aux/usb/12v-udtag · kopholder · ikke ryger · ASR · ABS ·
servo · keycard m/fjernbetjening · startspærre · armlæn · just.bart førersæde + rat · el-parkeringsbremse · el-spejle m/varme sammenklaplige · indfarvede kofangere · lane assist · dæktrykskontrol · start/stop-funktion · 26.3km pr./l. · diesel partikel filter ·
EuroNorm 6 · ½-årlig ejerafgift kr.1320.00 + evt.tillægsafgift for blandet / erhvervsmæssig anvendelse kr.1560.00 eller kr.3125.00 ved
udelukkende privatanvendelse - anvendes bilen kun til erhvervsmæssigformål er der ingen ekstra afgift · 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: 110 HK.

Forhjulstræk

Længde: 445 cm.

Cylinder: 4

Moment: 260

Gear: Manuel gear

Bredde: 184 cm.

Antal ventiler: 8

Topfart: 182 ktm/t.

Højde: 161 cm

0-100 km/t.: 11,9 sek.

Vægt: 1.355 kg.

Økonomi
Tank: 60 l.
Km/l: 26,3 l.
Ejerafgift:
DKK 2.640
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 Renault Kadjar i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud skal du blot nævne
det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 114.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 84 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 23.095 (20%)

kr. 91.805

kr. 37.970

kr. 129.775

3,55%

10,71%

kr. 1.546

kr. 34.470 (30%)

kr. 80.430

kr. 36.250

kr. 116.680

3,55%

11,61%

kr. 1.390

kr. 45.960 (40%)

kr. 68.940

kr. 34.626

kr. 103.566

3,55%

12,86%

kr. 1.234

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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