Fiat 500C · 0,9 · TwinAir 80 Lounge
Pris: 124.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2016

1. indreg:

12/2016

Kilometer:

27.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Sortmetal

Antal døre:

2

- VELHOLDT CAPRIOLET med RØDT TAG. - LCD TOUCHSKÆRM. - SYSTEM start/stop - 15" alufælge · - klima · aircondition · parkeringssensor (bag) · - infocenter · - udv. temp. måler · - fjernb. c.lås · - el-ruder · - multifunktionsrat i lys læder · højdejusterbar · flot rødt stof tag · - lys ternet og sort stof med tilsætning i lys læder på alle sæder · - bagsæderyglæn kan deles · - kopholder · - aux
tilslutning · usb tilslutning · - bluetooth · - håndfrit til mobil · - radio · - airbag · - servo · - tonede ruder · - lev. nysynet · - brugtbilsattest højdejust. førersæde · - elspejle m/varme · - esp - træk - punkteringssæt · 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.
-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: 0,9

Effekt: 80 HK.

Forhjulstræk

Længde: 357 cm.

Cylinder: 2

Moment: 145

Gear: Manuel gear

Bredde: 163 cm.

Antal ventiler: 8

Topfart: 171 ktm/t.

Højde: 149 cm

0-100 km/t.: 11,00 sek.

Vægt: 945 kg.

Økonomi
Tank: 35 l.
Km/l: 26,3 l.
Ejerafgift:
DKK 660
Produktionsår:
-
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Finanseringtilbud
Cars2u tilbyder at finansiere denne Fiat 500C i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud skal du blot nævne det for
forhandleren.
Bilens pris: kr. 124.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 25.105 (20%)

kr. 99.795

kr. 35.729

kr. 135.524

2,22%

8,17%

kr. 1.412

kr. 37.470 (30%)

kr. 87.430

kr. 34.469

kr. 121.899

2,22%

8,95%

kr. 1.270

kr. 49.960 (40%)

kr. 74.940

kr. 33.084

kr. 108.024

2,22%

9,96%

kr. 1.126

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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