Peugeot 508 · 1,6 · e-HDi 114 Active SW ESG

Pris: 174.800,Type:

Personvogn

Modelår:

2015

1. indreg:

01/2015

Kilometer:

123.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Mørkblåmetal

Antal døre:

5

STORT EL-PANORAMASOLTAG aut. · ratgearskifte · 2 zone klima · køl i handskerum · 17" alufælge · parkeringssensor . c.lås ·
fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæde · 4x el-ruder ·
el-spejle m/varme · cd/radio · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · isofix · kopholder · stofindtræk ·
splitbagsæde · læderrat · automatisk lys · led forlygter · 6 airbags · abs · antispin · esp · servo · hvide blink · indfarvede kofangere ·
tagræling · 1 ejer · ikke ryger · lev. nysynet · service ok · dieselpartikel Bilen kan leveres med en omfattende brugtbilstest. Vi tilbyder
garantiløsninger fra 6 måneder og helt op til 24 måneder. Vi tager gerne din brugte bil i bytte · er du fyldt 25 år forsikrer vi denne bil fra
kr. 4.989 pr. år incl. kasko og ansvar · finansiering tilbydes med og uden udbetaling · for fremvisning og prøvekørsel · ring venligst 4344
0234 · vi har åbent mandag - fredag 09:00-17:00 samt søndag 11.00-16.00 · www.AUTOLANDET.dk - 100% AUTOTJEK
FORHANDLER - Der tages forbehold for tastefejl.
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 1,6

Effekt: 114 HK.

Forhjulstræk

Længde: 481 cm.

Cylinder: 4

Moment: 270

Gear: Automatgear

Bredde: 185 cm.

Antal ventiler: 8

Topfart: 194 ktm/t.

Højde: 148 cm

0-100 km/t.: 12,30 sek.

Vægt: 1.609 kg.

Økonomi
Tank: 72 l.
Km/l: 25 l.
Ejerafgift:
DKK 3.260
Produktionsår:
-

AUTOLANDET - Falkevej 33 - 4600 Køge Tlf.: (+45) 43 44 02 34 - Email: administration@autolandet.dk

Finanseringtilbud
AUTOLANDET tilbyder at finansiere denne Peugeot 508 i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du
blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 174.800. Lånetype: Fast rente. Løbetid: 72 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 69.920 (40%)

kr. 104.880

kr. 31.409

kr. 136.289

3,55%

9,44%

kr. 1.894

kr. 52.440 (30%)

kr. 122.360

kr. 34.138

kr. 156.498

3,55%

8,81%

kr. 2.174

kr. 34.960 (20%)

kr. 139.840

kr. 36.855

kr. 176.695

3,55%

8,34%

kr. 2.455

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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