Peugeot 208 · 1,6 · BlueHDi 100 Envy
Pris: 124.800,Type:

Personvogn

Modelår:

2018

1. indreg:

05/2018

Kilometer:

24.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Gråmetal

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 Udvalgt udstyr: • Apple Carplay • Navigation via Apple Carplay •
Klimaanlæg • Fartpilot Der medfølger vinterhjul på stålfælge til denne bil. Bilen bliver leveret ny serviceret. 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. 15"
alufælge · fuldaut. klima · 2 zone klima · fjernb. c.lås · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · varme i forrude · udv. temp.
måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæder · el-ruder · el-spejle · dæktryksmåler · cd/radio · multifunktionsrat · håndfrit til
mobil · bluetooth · musikstreaming via bluetooth · apple carplay · usb tilslutning · aux tilslutning · bagagerumsdækken · kopholder ·
stofindtræk · læderrat · xenonlys · automatisk lys · airbag · 6 airbags · abs · antispin · esp · servo · service ok · træk 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: 100 HK.

Forhjulstræk

Længde: 399 cm.

Tank: 50 l.

Cylinder: 4

Moment: 254

Gear: Manuel gear

Bredde: 174 cm.

Km/l: 33,3 l.

Antal ventiler: 8

Topfart: 187 ktm/t.

Højde: 146 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 10,7 sek.

Vægt: 1.265 kg.

DKK 1.240
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 Peugeot 208 i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud
skal du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 124.800. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 24.960 (20%)

kr. 99.840

kr. 22.591

kr. 122.431

0,99%

5,37%

kr. 1.276

kr. 37.440 (30%)

kr. 87.360

kr. 21.599

kr. 108.959

0,99%

5,84%

kr. 1.135

kr. 49.920 (40%)

kr. 74.880

kr. 20.494

kr. 95.374

0,99%

6,44%

kr. 994

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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