Ford Transit Custom 300L · 2,0 · TDCi 130 Trend

Pris: 219.900,- ekskl.
moms
Type:

Varevogn +Moms

Modelår:

2019

1. indreg:

05/2019

Kilometer:

16.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Hvid

Antal døre:

Super fin & velholdt 1-ejers Ford Transit med km-garanti og totalvægt på 3000kg · fast anhængertræk til 2800/750kg - 13-polet stik ·
Bi-Xenon forlygter · tågelygter · led-lys · Gul-Diode/advarsels bom på taget / frontgitter · 3 siddepladser for · AppleCarPlay ·
aircondition · bluetooth · lane assistent · parkeringsvarmer m/timer · infocenter · fartpilot · parkeringssensor for + bag · bakkamera ·
fj.betjent c.låse · el-ruder · el-spejle m/varme - sammenklaplige · sædevarme · multifunktionsrat i læder · regnsensor · kopholder · ikke
ryger · USB/12v-udtag · pass.airbags ON/OFF · armlæn · skrivepult på midtersæde · indv.beklædning · fast bund i varerum · dobbelt
bagdøre · skydedør i h.side · indfarvede kofangere · DAB Radio · hvide blink · 16" alufælge · stænklapper for + bag ·
start/stop-funktion · 15.4km pr./l. · diesel partikel filter · EuroNorm6 · 6-gear · udv.temp.måler · infocenter · just.bart førersæde + rat ·
el-opvarmet forrude · www.THØGERSENBILER.dk · -Tilbud på ekstra udstyr ved køb : -1 sæt komplette 16" vinterhjul med nye
stålfælge og Continental vinterdæk kan leveres til kr.8.995.00 inkl. montering / afbalancering / miljøafgift og moms ( tillæg for alufælge
kr.3.000.00 ) - 2-lags komplet Pava- undervognsbehandling kr.5.995.00 Vi tilbyder naturligvis en attraktiv finansieringsløsning eller
leasing - kontakt salgsafdelingen og hør nærmere....
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 2,0

Effekt: 130 HK.

Forhjulstræk

Længde: cm.

Cylinder:

Moment:

Gear: Manuel gear

Bredde: cm.

Antal ventiler:

Topfart: ktm/t.

Højde: cm

0-100 km/t.: sek.

Vægt: 3.000 kg.

Økonomi
Tank: l.
Km/l: 15,4 l.
Ejerafgift:
DKK 8.060
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 Ford Transit Custom 300L i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud skal du
blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 219.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 55.250 (20%)

kr. 164.650

kr. 56.942

kr. 221.592

2,94%

6,01%

kr. 2.881

kr. 82.463 (30%)

kr. 137.437

kr. 51.905

kr. 189.342

2,94%

6,24%

kr. 2.545

kr. 109.950 (40%) kr. 109.950

kr. 48.043

kr. 157.993

2,94%

6,71%

kr. 2.219

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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