Renault Clio IV · 0,9 · TCe 90 Expression ST
Pris: 99.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2016

1. indreg:

02/2016

Kilometer:

56.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Sølvmetal

Antal døre:

5

Lige synet og serviceret i februar 2020 · airc. · fjernb. c.lås · parkeringssensor (bag) · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre
· udv. temp. måler · sædevarme · højdejust. førersæde · el-ruder · el-spejle · automatisk start/stop · dæktryksmåler · cd/radio ·
navigation · dab radio · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming via bluetooth · usb tilslutning · aux tilslutning ·
armlæn · isofix · bagagerumsdækken · kopholder · stofindtræk · splitbagsæde · læderrat · tågelygter · led kørelys · 6 airbags · abs ·
esp · servo · tagræling · tonede ruder · 1 ejer · ikke ryger · nysynet · lev. nysynet · service ok · attraktiv finansiering tilbydes · ANSØG
DIREKTE HER PÅ SIDEN · vi tager gerne din brugte bil i bytte · er du fyldt 21 år forsikrer vi denne bil til kr. 511 pr. mdr incl. kasko og
ansvar · er du fyldt 25 år så er prisen for fuld kasko og ansvar kr. 291 pr mdr. · finansieringsforslag · 2.99% i rente · udbetaling : 20.256
kr. · 1.323 kr. pr. mdr. · 84 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 ·

Comfort Bilsalg A/S - Industrivej 14 - 7120 Vejle Øst Tlf.: (+45) 2149 3601 / 4085 3606 - Email: salg@comfortbilsalg.dk

Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 0,9

Effekt: 90 HK.

Forhjulstræk

Længde: 427 cm.

Tank: 45 l.

Cylinder: 3

Moment: 135

Gear: Manuel gear

Bredde: 173 cm.

Km/l: 21,7 l.

Antal ventiler: 12

Topfart: 185 ktm/t.

Højde: 145 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 12,20 sek.

Vægt: 1.020 kg.

DKK 660
Produktionsår:
-
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Finanseringtilbud
Comfort Bilsalg A/S tilbyder at finansiere denne Renault Clio IV i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud
skal du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 99.900. Lånetype: Fast rente. Løbetid: 84 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 39.960 (40%)

kr. 59.940

kr. 26.228

kr. 86.168

2,52%

11,56%

kr. 1.026

kr. 29.970 (30%)

kr. 69.930

kr. 27.249

kr. 97.179

2,52%

10,35%

kr. 1.157

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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