Citroën C4 Cactus · 1,6 · e-HDi 92 Shine ETG6
Pris: 109.980,Type:

Personvogn

Modelår:

2015

1. indreg:

05/2015

Kilometer:

88.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Grå

Antal døre:

5

Økonomisk Cactus med den gode dieselmotor og automatgear. Udstyret med klimaanlæg · navigation · isofix i bagsæder · aftageligt
træk og 3 trins sædevarme. aut. · 17" alufælge · airc. · fuldaut. klima · fjernb. c.lås · parkeringssensor (bag) · fartpilot · kørecomputer ·
infocenter · startspærre · sædevarme · højdejust. forsæder · el-ruder · el-spejle · cd/radio · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til
mobil · bluetooth · isofix · bagagerumsdækken · stofindtræk · læderrat · tågelygter · airbag · abs · antispin · esp · servo · tagræling ·
service ok · aftag. træk FÅ UDVIDET GARANTI! Gennem vores samarbejdspartner · CarGarantie · har du mulighed for at tilkøbe
udvidet garanti i op til 24 mdr. - helt uden kilometerbegrænsning! Forhør dig gerne hos os vedrørende mulighederne for garanti på
netop denne bil! Hos BilSyd A/S har du altid mulighed for at give din gamle bil i bytte · uanset alder og stand. Vi tilbyder også landets
billigste finansieringsløsninger både med · og uden udbetaling.
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,6

Effekt: 92 HK.

Forhjulstræk

Længde: 416 cm.

Tank: 50 l.

Cylinder: 4

Moment: 230

Gear: Automatgear

Bredde: 173 cm.

Km/l: 27,8 l.

Antal ventiler: 8

Topfart: 184 ktm/t.

Højde: 148 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 11,40 sek.

Vægt: 1.055 kg.

DKK 2.180
Produktionsår:
-

Bilsyd A/S - Grimstrupvej 185 B - 4700 Næstved Tlf.: (+45) 30 25 62 56 - Email: mm@bilsyd.dk

Finanseringtilbud
BilSyd A/S tilbyder at finansiere denne Citroën C4 Cactus i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du
blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 109.980. Lånetype: Fast rente. Løbetid: 72 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 43.992 (40%)

kr. 65.988

kr. 25.630

kr. 91.618

3,55%

12,11%

kr. 1.273

kr. 32.994 (30%)

kr. 76.986

kr. 27.425

kr. 104.411

3,55%

11,15%

kr. 1.451

kr. 21.996 (20%)

kr. 87.984

kr. 29.105

kr. 117.089

3,55%

10,38%

kr. 1.627

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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