Renault Captur · 0,9 · TCe 90 Expression

Pris: 89.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2014

1. indreg:

12/2013

Kilometer:

128.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Blåmetal

Antal døre:

5

Fin 1-ejers privatvogn med stemplet servicebog · aircondition · 16" alufælge · 1 sæt brugte vinterhjul medfølger u/b. · 20.4km pr./l. ·
aftageligt anhængertræk · keyless - nøglefri betjening · fartpilot · centrallåse · el-ruder · el-spejle m/varme - sammenklaplige · LED-lys ·
tågelygter · parkeringssensor bag · infocenter · udv.temp.måler · navigation · bluetooth · multifunktionsrat i læder · AUX/USB/12v-udtag
· just.bart førersæde + rat · kopholder · ikke ryger · ASR · ABS · servo · startspærre · pass.airbags ON/OFF · stof-indtræk · læsespot ·
armlæn · split bagsæde · just.bart bagsæde · 5-nakkestøtter · iosfix-beslag · dobbelt bagagerumsbund · hvide blink i spejlene ·
indfarvede kofangere/spejle · reg.første gang d.23/12-2013 · www.THØGERSENBILER.dk · - Tilbud på ekstra udstyr ved køb : - 2-lags
komplet Pava- undervognsbehandling kr.4.995.00 - Mørktonede ruder bag - 3M solfilm monteret i bagerste ruder kr.3.000.00 inkl.
montering og moms. Vi tilbyder naturligvis en attraktiv finansieringsløsning - kontakt salgsafdelingen og hør nærmere....
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 0,9

Effekt: 90 HK.

Forhjulstræk

Længde: 412 cm.

Cylinder: 3

Moment: 135

Gear: Manuel gear

Bredde: 178 cm.

Antal ventiler: 12

Topfart: 171 ktm/t.

Højde: 157 cm

0-100 km/t.: 12,9 sek.

Vægt: 1.076 kg.

Økonomi
Tank: 45 l.
Km/l: 20,4 l.
Ejerafgift:
DKK 680
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 Captur i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud skal du blot nævne
det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 89.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 48 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 20.000 (22%)

kr. 69.900

kr. 32.806

kr. 102.706

6,06%

21,43%

kr. 2.140

kr. 26.970 (30%)

kr. 62.930

kr. 31.787

kr. 94.717

6,06%

23,03%

kr. 1.974

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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