Hyundai Ioniq · 1,6 · PHEV Premium DCT
Pris: 192.500,Type:

Personvogn

Modelår:

2019

1. indreg:

01/2019

Kilometer:

52.000 km.

Brændstof:

Hybrid (Benzin + El)

Farve:

Hvidmetal

Antal døre:

5

Hvis du vil se denne bil så bestil en fremvisning når det passer dig · vi har åbent alle ugens dage fra kl 8.00 til kl 20.00. Ring til Jesper
Jørgensen på 42719545 eller skriv på info@autohuset-juel.dk Der er stadigvæk fabriksgaranti på bilen da Hyundai har 5 års garanti.
Udvalgt udstyr: • Apple Carplay • Automatgear • P-sensor for/bag • Adaptiv fartpilot • Laneassist • Blindspot • Klimaanlæg • Varme i rat
Vi har et samarbejde med Santander · så denne bil kan finansieres både med og uden udbetaling. Der mulighed for at tegne 2 års
Cargarantie på denne bil. aut.gear/tiptronic · 16" alufælge · varme i rat · fuldaut. klima · 2 zone klima · fjernb. c.lås · nøglefri betjening ·
kørecomputer · infocenter · startspærre · varme i forrude · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme ·
højdejust. forsæder · 4x el-ruder · el-klapbare sidespejle · bakkamera · parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) · adaptiv
fartpilot · automatisk start/stop · dæktryksmåler · cd/radio · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming
via bluetooth · apple carplay · usb tilslutning · aux tilslutning · armlæn · isofix · bagagerumsdækken · kopholder · stofindtræk · læderrat
· tågelygter · led kørelys · 6 airbags · abs · antispin · esp · servo · vognbaneassistent · blindvinkelsassistent · automatisk
nødbremsesystem Hos Autohuset Juel ApS har du altid mulighed for at give din gamle bil i bytte · uanset alder og stand. Forbehold for
tastefejl.
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,6

Effekt: 141 HK.

Forhjulstræk

Længde: 447 cm.

Tank: l.

Cylinder:

Moment: 265

Gear: Automatgear

Bredde: 182 cm.

Km/l: 49,4 l.

Antal ventiler:

Topfart: 178 ktm/t.

Højde: 145 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 10,6 sek.

Vægt: 1.550 kg.

DKK 780
Produktionsår:
-

Autohuset Juel ApS - Vestre Hedevej 28 A - 4000 Roskilde Tlf.: (+45) 42 71 95 45 - Email: info@autohuset-juel.dk

Finanseringtilbud
Autohuset Juel ApS. tilbyder at finansiere denne Hyundai Ioniq i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud
skal du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 192.500. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 38.500 (20%)

kr. 154.000

kr. 38.019

kr. 192.019

2,52%

5,84%

kr. 2.001

kr. 57.750 (30%)

kr. 134.750

kr. 35.168

kr. 169.918

2,52%

6,15%

kr. 1.770

kr. 77.000 (40%)

kr. 115.500

kr. 32.197

kr. 147.697

2,52%

6,56%

kr. 1.539

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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