Skoda Octavia · 1,0 · TSi 115 Style
Pris: 189.500,Type:

Personvogn

Modelår:

2018

1. indreg:

08/2017

Kilometer:

76.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Hvid

Antal døre:

5

Super velholdt !!! · adaptiv fartpilot · tidligere undervognsbehandlet · vinterhjul på alu medfølger · aftag. træk til 1300 kg · apple carplay
· android auto · usb tilslutning · musikstreaming via bluetooth · bluetooth · håndfrit til mobil · navigation via apple carplay ·
kørecomputer · infocenter · parkeringssensor (bag) · 16" alufælge · 2 zone klima · 6 gear · led kørelys · automatisk start/stop ·
dæktryksmåler · stofindtræk · isofix · armlæn · aux tilslutning · splitbagsæde · læderrat · 4x el-ruder · el-spejle m/varme · kopholder ·
sædevarme · regnsensor · udv. temp. måler · startspærre · fjernb. c.lås · højdejust. forsæder · multifunktionsrat · tågelygter · 8 airbags
· abs · esp · servo · front assist · tonede ruder · 1 ejer · ikke ryger · service ok · Nyserviceret og til omgående levering · Bilen er som ny
!!!
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,0

Effekt: 115 HK.

Forhjulstræk

Længde: 466 cm.

Tank: 50 l.

Cylinder: 3

Moment: 200

Gear: Manuel gear

Bredde: 181 cm.

Km/l: 20,8 l.

Antal ventiler: 12

Topfart: 202 ktm/t.

Højde: 146 cm

Ejerafgift:

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

Vægt: 1.125 kg.

DKK 740
Produktionsår:
-

Marcussen Automobiler - Jyllandsvej 1 - 5400 Bogense Tlf.: (+45) 40 53 64 29 - Email: mm-mmauto@mail.dk

Finanseringtilbud
Marcussen Automobiler tilbyder at finansiere denne Skoda Octavia i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud skal du blot
nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 189.500. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 84 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 38.090 (20%)

kr. 151.410

kr. 51.361

kr. 202.771

4,23%

8,88%

kr. 2.414

kr. 56.850 (30%)

kr. 132.650

kr. 48.058

kr. 180.708

4,23%

9,46%

kr. 2.152

kr. 75.800 (40%)

kr. 113.700

kr. 44.852

kr. 158.552

4,23%

10,25%

kr. 1.888

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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