Renault Espace · 1,6 · dCi 160 Zen EDC
Pris: 189.000,Type:

Personvogn

Modelår:

2015

1. indreg:

10/2015

Kilometer:

175.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:
Antal døre:

5

Ferielukket til og med 01-06-2022 ⭐️Lån hos os uden udbetaling⭐️ - Udbetaling 0 kroner - Månedlig betaling 2.568 · - kroner - Løbetid
96 måneder Information om bilen - Leveres ny synet - kosmetisk klargjort - Leveres ny serviceret ⭐️HIGHLIGHTS:⭐️ ✅ Automatgear
✅ Navigation ✅ Svingbart træk - 2.000 kilo ✅ Glastag ✅ El indst. forsæder ✅ Parkeringssensor (for) ✅ Parkeringssensor (bag) ✅
Adaptiv fartpilot ✅ El-klapbare sidespejle m. varme ✅ Fuld led forlygter ✅ Multifunktionsrat ✅ Bluetooth ✅ Isofix Kære bilkøber - vi
håber billeder og beskrivelse af bilen · har vagt din interesse. Du har sikkert mange spørgsmål - hvad kan du få for din gamle bil - hvad
koster bilen i månedlig ydelse - hvad med forsikring · ejerafgift · serviceomkostninger · - hvad koster ekstraudstyr som anhængertræk ·
vinterhjul og undervognsbehandling. Giv et kald · så sørger vi for at bil og personale er hjemme · og at der er kaffe på kanden. Alle
vores biler er så vidt muligt nysynet og professionel kosmetisk klargjorte · så du kan få bilen med omgående og ikke skal vente på
levering. Husk · at vi altid tager din brugte bil i bytte · uanset stand årgang eller kilometer.. Hos Kiel Automobiler er vi af SKAT
autoriseret som motorkontor og har plader på lager · så du kan få din nye bil med hjem omgående. Husk venligst altid at ringe inden du
kører hjemmefra · så du ikke kører forgæves · hvis vi skulle være ude af huset. Vi svarer altid på Tlf: 26 27 27 60

Kiel Automobiler - Hvedemarken 5A - 3650 Ølstykke Tlf.: (+45) 26 27 27 60 - Email: info@kielautomobiler.dk

Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,6

Effekt: 160 HK.

Forhjulstræk

Længde: 486 cm.

Tank: l.

Cylinder: 4

Moment: 380

Gear: Automatgear

Bredde: 189 cm.

Km/l: 21,7 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 202 ktm/t.

Højde: 168 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 9,7 sek.

Vægt: 1.735 kg.

DKK 4.460
Produktionsår:
-
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Finanseringtilbud
Kiel Automobiler ApS tilbyder at finansiere denne Renault Espace i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette
tilbud skal du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 189.000. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 60 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 37.800 (20%)

kr. 151.200

kr. 42.751

kr. 193.951

5,11%

10,77%

kr. 3.233

kr. 56.700 (30%)

kr. 132.300

kr. 39.389

kr. 171.689

5,11%

11,32%

kr. 2.862

kr. 75.600 (40%)

kr. 113.400

kr. 35.913

kr. 149.313

5,11%

12,02%

kr. 2.489

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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