Toyota Yaris · 1,5 · Hybrid H2 CVT
Pris: 114.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2015

1. indreg:

04/2016

Kilometer:

83.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Blåmetal

Antal døre:

5

- AUTOMAT GEAR. - HYBRID · 30 ·3 km/l - VELHOLDT - GODT UDSTYRET UDSTYR - automat gear · - . · 2 zone klima - fjernb. c.lås
· - infocenter · startspærre · - sædevarme · udv. temp. måler · - højdejust. forsæder · el-ruder · - dæktryksmåler · - usb tilslutning · aux
tilslutning · - isofix · bagagerumsdækken · - kopholder · stofindtræk · - splitbagsæde · - læderrat · multifunktionsrat · - håndfrit til mobil ·
bluetooth · - 7 airbags · abs · antispin · esp · - servo · tonede ruder · - lev. nysynet · - brugtbilsattest · kørecomputer · højdejust.
førersæde · el-spejle m/varme · musikstreaming via bluetooth VI TILBYDER! -12 måneds 100 Autotjek Garanti. -Mulighed for tilkøb op
til 24 måneders Autotjek Garanti. -Nysynet og nyserviceret inden levering. -Km garanti på alle vores biler. -Finansering med og uden
udbetaling på alle vores biler. Vi tager gerne din bil i bytte uanset stand og km. -Vi indfrier evt. gæld i din byttebil. Andet! -Se vores
hjemmeside: www. Cars2u.dk. -Ring på telefon 20154463 og aftal prøvetur. Kig ind mandag til fredag 10.00 - 17.00 søndag 11.00 15.00 · Forbehold for tastefejl
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 1,5

Effekt: 100 HK.

Forhjulstræk

Længde: 391 cm.

Cylinder: 4

Moment: 169

Gear: Automatgear

Bredde: 170 cm.

Antal ventiler: 16

Topfart: 165 ktm/t.

Højde: 151 cm

0-100 km/t.: 12,00 sek.

Vægt: 1.060 kg.

Økonomi
Tank: 36 l.
Km/l: 30,3 l.
Ejerafgift:
DKK 660
Produktionsår:
-

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

Finanseringtilbud
Cars2u tilbyder at finansiere denne Toyota Yaris i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud skal du blot nævne det for
forhandleren.
Bilens pris: kr. 114.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 72 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 45.960 (40%)

kr. 68.940

kr. 23.942

kr. 92.882

6,11%

10,61%

kr. 1.291

kr. 34.470 (30%)

kr. 80.430

kr. 26.325

kr. 106.755

6,11%

10,02%

kr. 1.483

kr. 23.095 (20%)

kr. 91.805

kr. 28.788

kr. 120.593

6,11%

9,62%

kr. 1.676

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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