Skoda Octavia · 1,4 · TSi 140 Elegance DSG
Pris: 145.000,Type:

Personvogn

Modelår:

2014

1. indreg:

12/2013

Kilometer:

95.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Gråmetal

Antal døre:

5

DINITROL BEHANDLET · TRÆK · aut. · aut.gear/tiptronic · 16" alufælge · fuldaut. klima · 2 zone klima · køl i handskerum · fjernb.
c.lås · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæde · 4x el-ruder
· el-spejle · cd/radio · håndfrit til mobil · bluetooth · armlæn · isofix · kopholder · stofindtræk · splitbagsæde · læderrat · lygtevasker ·
tågelygter · 6 airbags · abs · esp · servo · hvide blink · indfarvede kofangere · tonede ruder · 1 ejer · ikke ryger · nysynet · lev. nysynet ·
service ok · træk · tidligere undervognsbehandlet flere gange sidste gang i maj 2019 · aux indgang · usb indgang · mulighed for
frakobling af passager-airbag · vandpumpe og tandrem er skiftet i august 2019 · bilen er indreg. 1 gang i december 2013 · attraktiv
finansiering tilbydes · ANSØG DIREKTE HER PÅ SIDEN · vi tager gerne din brugte bil i bytte · er du fyldt 25 år forsikrer vi denne bil til
kr. 375 pr. mdr incl. kasko og ansvar · er du fyldt 21 år så forsikrer vi denne bil til kr. 581 pr mdr incl kasko og ansvar ·
finansieringsforslag · 3.99% i rente · udbetaling : 29.256 kr. · 2.135 kr. pr. mdr. · 72 mdr. · evt. uden udbetaling · for fremvisning ring
venligst 4085 3606 eller 2149 3601 · åbent mandag - fredag 09:00-16:30 samt søndag 10.00-13.00 · www.comfortbilsalg.dk ·
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Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,4

Effekt: 140 HK.

Forhjulstræk

Længde: 466 cm.

Tank: 50 l.

Cylinder: 4

Moment: 250

Gear: Automatgear

Bredde: 181 cm.

Km/l: 20 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 215 ktm/t.

Højde: 146 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 8,50 sek.

Vægt: 1.270 kg.

DKK 660
Produktionsår:
-
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Finanseringtilbud
Comfort Bilsalg A/S tilbyder at finansiere denne Skoda Octavia i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud
skal du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 145.000. Lånetype: Fast rente. Løbetid: 60 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 58.000 (40%)

kr. 87.000

kr. 28.131

kr. 115.131

3,55%

12,27%

kr. 1.919

kr. 43.500 (30%)

kr. 101.500

kr. 29.662

kr. 131.162

3,55%

11,12%

kr. 2.187

kr. 29.000 (20%)

kr. 116.000

kr. 31.166

kr. 147.166

3,55%

10,24%

kr. 2.453

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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