Renault Trafic T29 · 1,6 · dCi 120 L2H1
Pris: 114.980,- ekskl.
moms
Type:

Varevogn +Moms

Modelår:

2016

1. indreg:

07/2016

Kilometer:

53.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Hvid

Antal døre:

Vi har nu åbent i vores forretning som normalt! Ring for besigtigelse. Renault Traffic i en flot hvid farve. Bilen her har bl.a. -Bakkamera
-Aircondition -Parkeringssensor bag og mere. airc. · fjernb. c.lås · c.lås · fartpilot · kørecomputer · infocenter · sædevarme · højdejust.
førersæde · el-ruder · bakkamera · el-spejle · cd/radio · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · kopholder · stofindtræk · tågelygter ·
parkeringssensor (bag) · airbag · abs · træk. Den angivne pris er uden statsligt gebyr på kr. 1.380 · - for nummerplader. 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: 120 HK.

Forhjulstræk

Længde: cm.

Tank: 80 l.

Cylinder: 4

Moment: 320

Gear: Manuel gear

Bredde: cm.

Km/l: 16,9 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 172 ktm/t.

Højde: cm

Ejerafgift:

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

Vægt: 1.683 kg.

DKK 7.060
Produktionsår:
-

Bilsyd A/S - Holsted Park 28 - 4700 Næstved Tlf.: (+45) 30 25 62 56 - Email: mm@bilsyd.dk

Finanseringtilbud
BilSyd A/S tilbyder at finansiere denne Renault Trafic T29 i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du
blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 114.980. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 84 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 22.996 (20%)

kr. 91.984

kr. 24.643

kr. 116.627

1,50%

7,24%

kr. 1.389

kr. 34.494 (30%)

kr. 80.486

kr. 23.450

kr. 103.936

1,50%

7,84%

kr. 1.238

kr. 45.992 (40%)

kr. 68.988

kr. 22.367

kr. 91.355

1,50%

8,69%

kr. 1.088

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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