Peugeot 3008 · 1,2 · e-THP 130 Allure EAT6 Van
Pris: 199.900,- inkl.
moms
Type:

Varevogn -Moms

Modelår:

2017

1. indreg:

08/2017

Kilometer:

80.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Hvid

Antal døre:

5

aut.gear/tiptronic · 20" alufælge · fuldaut. klima · fjernb. c.lås · ratgearskifte · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre ·
sædevarme · højdejust. førersæde · el-ruder · el-klapbare sidespejle · bakkamera · elektrisk parkeringsbremse · multifunktionsrat ·
håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming via bluetooth · apple carplay · usb tilslutning · isofix · dellæder · læderrat · sportssæder ·
led kørelys · airbag · abs · antispin · esp · servo · 1 ejer · ikke ryger · service ok · træk · kopholder. Husk ring inden du kører hjemmefra
· da bilen kan være solgt Vi tilbyder via Santander Consumer Bank Finansiering med og uden udbetaling fra 1.99% I rente. Ring og få
et skarpt tilbud på din nye bil. Svar indenfor 5 min. Alle vores biler er så vidt muligt ny serviceret · nysynet og professionel kosmetisk
klargjorte. Så du kan få bilen med omgående og ikke skal vente på levering. Men giv et kald så sørger vi for at bil og personale er
hjemme og kaffe på kanden. Husk vi altid tager din brugte bil i bytte uanset stand årgang eller kilometer.. Husk venligst altid at ringe
inden du kører hjemmefra så du ikke kører forgæves hvis vi skulle være ude af huset vi svarer altid på Tlf: 22301450 også aften og
weekend.
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,2

Effekt: 130 HK.

Forhjulstræk

Længde: 445 cm.

Tank: 53 l.

Cylinder: 3

Moment: 230

Gear: Automatgear

Bredde: 184 cm.

Km/l: 19,2 l.

Antal ventiler: 12

Topfart: 188 ktm/t.

Højde: 162 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 10,1 sek.

Vægt: 1.463 kg.

DKK 1.280
Produktionsår:
-

CarPlan Biler ApS - Frejasvej 5A - 3600 Frederikssund Tlf.: (+45) 22 30 14 50 - Email: info@carplan.dk

Finanseringtilbud
CarPlan Biler ApS tilbyder at finansiere denne Peugeot 3008 i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal
du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 199.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 39.980 (20%)

kr. 159.920

kr. 33.763

kr. 193.683

1,50%

5,02%

kr. 2.018

kr. 59.970 (30%)

kr. 139.930

kr. 32.222

kr. 172.152

1,50%

5,46%

kr. 1.794

kr. 79.960 (40%)

kr. 119.940

kr. 30.777

kr. 150.717

1,50%

6,06%

kr. 1.571

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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