Renault Megane IV · 1,6 · dCi 130 Bose Edition
Pris: 179.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2016

1. indreg:

03/2017

Kilometer:

54.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Perlemorshvid

Antal døre:

5

- ECO DRIVE - 18" ALUFÆLGE - 7" TOUSH SKÆRM - MASSAGE I FØRERSÆDE - Kørecomputer · navigation · fartpilot · infocenter
· bakkamera · - Parkeringssensor for og bag m. kamera · - Nøglekort m. håndfri betjening · - Start/ stop system · - Højde- og
længdejusterbart rat · læderrat · varme i rat · - sædevarme · massage i føresæde · højdejust. forsæder. -ABS · ESP med Hill start
assist · Elektronisk parkeringsbremse · Afstandskontrol · - Advarsel v. vognbane · fartbegrænsning - 2 zone klima · startspærre · - udv.
temp. måler · regnsensor · Ekstra tonede sideruder bag · - 4x el-ruder · el-klapbare spejle m/varme · - autm. nedblænding bakspejl · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · musikstreaming via bluetooth · - usb tilslutning · armlæn · isofix · bagagerumsdækken ·
splitbagsæde · - lygtevasker · tågelygter · automatisk lys · - Dækreparationssæt · Dæktrykssensor · ikke ryger · lev. nysynet VI
TILBYDER!- - 12 Måneders 100% Autotjek Garanti. - Mulighed for tilkøb op til 24 måneders Autotjek Garanti. - Nysynet og ny
serviceret inden levering. - Km Garanti på alle vores biler. - Finansiering med og uden udbetaling på alle vores biler. - Vi tager gerne
din bil i bytte uanset stand og km. - Vi indfrier Evt. restgæld i din byttebil. ANDET! - Se vores hjemmeside: www.cars2u.dk - Ring på
telefon 20154463 og aftal en prøvetur. - Kig ind mandag til fredag 10.00-17.00 søndag 11.00-15.00 - Der tages forbehold for tastefejl. ·
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 1,6

Effekt: 130 HK.

Forhjulstræk

Længde: 436 cm.

Cylinder: 4

Moment: 320

Gear: Manuel gear

Bredde: 181 cm.

Antal ventiler: 16

Topfart: 199 ktm/t.

Højde: 145 cm

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

Vægt: 1.293 kg.

Økonomi
Tank: 47 l.
Km/l: 25 l.
Ejerafgift:
DKK 2.640
Produktionsår:
-

Cars2u - Boringvej 11 - 8763 Rask Mølle Tlf.: (+45) 20 15 44 63 - Email: salg@cars2u.dk

Finanseringtilbud
Cars2u tilbyder at finansiere denne Renault Megane IV i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud skal du blot nævne det
for forhandleren.
Bilens pris: kr. 179.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 84 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 36.160 (20%)

kr. 143.740

kr. 45.661

kr. 189.401

6,11%

8,33%

kr. 2.256

kr. 53.970 (30%)

kr. 125.930

kr. 41.203

kr. 167.133

6,11%

8,57%

kr. 1.990

kr. 71.960 (40%)

kr. 107.940

kr. 36.804

kr. 144.744

6,11%

8,91%

kr. 1.724

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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