Peugeot 508 · 2,0 · HDi 163 Active SW
Pris: 89.800,Type:

Personvogn

Modelår:

2012

1. indreg:

02/2012

Kilometer:

159.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Champagnemetal

Antal døre:

5

OBS! Vi har stadig åbent · trods corona restrektioner. Alle biler holder ude · på vores store åbne plads · hvor du har mulighed for
besigtigelse af bil. Slutseddel og evt. Lån/leasing kan underskrives digitalt. Vi har forsat åben som normalt alle ugens 7 dage. Vi kan
fremvise biler digitalt via video eller ekstra billede materiale samt muligheden for at vi kører ud til dig og fremviser bilen Udlevering af
biler · sker som normalt uden i fri natur · med ekstra sprit og maske på. Økonomisk (20 km/l) familiebil med en masse overskud med
sine 163 heste. I den populære SW-udgave med glastag · parkeringssensor i bag · 2 zone klima · sædevarme og fartpilot. Den har fuld
servicehistorik · sidste gang februar 2020 ved 158.000 km 16" alufælge · airc. · 2 zone klima · fjernb. c.lås · parkeringssensor (bag) ·
fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · udv. temp. måler · sædevarme · højdejust. forsæder · glastag · 4x el-ruder ·
el-klapbare sidespejle · cd/radio · multifunktionsrat · aux tilslutning · armlæn · isofix · bagagerumsdækken · stofindtræk · læderrat ·
tågelygter · 6 airbags · abs · antispin · esp · servo · tagræling · service ok 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: 2,0

Effekt: 163 HK.

Forhjulstræk

Længde: 481 cm.

Tank: 72 l.

Cylinder: 4

Moment: 340

Gear: Manuel gear

Bredde: 185 cm.

Km/l: 20 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 222 ktm/t.

Højde: 148 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 8,9 sek.

Vægt: 1.681 kg.

DKK 5.260
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 Peugeot 508 i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud skal du blot nævne det for
forhandleren.
Bilens pris: kr. 89.800. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 48 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 20.000 (22%)

kr. 69.800

kr. 31.701

kr. 101.501

4,91%

20,73%

kr. 2.115

kr. 26.940 (30%)

kr. 62.860

kr. 30.862

kr. 93.722

4,91%

22,37%

kr. 1.953

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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