Kring & Nielsen ApS

Nissan Qashqai · 1,5 · dCi 110 Acenta
Pris: 134.995,Type:

Personvogn

Modelår:

2014

1. indreg:

05/2015

Kilometer:

152.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Sølvmetal

Antal døre:

5

Fejlfri 100% autotjek brugtbils attest • Sikkerhed mod skjult restgæld & km garanti • Mulighed for 6 - 36 mdrs. 100 % garanti •
Finansiering med og uden udbetaling – husk vi tager gerne din gamle bil i bytte eller ind som en del af udbetalingen • Billig forsikring
tilbydes. 17" alufælge · 2 zone klima · airc. · fjernb. c.lås · parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) · fartpilot · kørecomputer ·
infocenter · startspærre · varme i forrude · sædevarme · 4x el-ruder · el-klapbare sidespejle · dæktryksmåler · elektrisk
parkeringsbremse · cd/radio · multifunktionsrat · armlæn · isofix · kopholder · aux tilslutning · læderrat · lygtevasker · tågelygter · airbag
· abs · esp · servo · ikke ryger · lev. nysynet · service ok · træk · brugtbilsattest · diesel partikel filter Bilen kan være under klargøring ·
eller solgt - så ring for fremvisning. Husk! Vi har åbent alle hverdage fra 08.00-16.00 og søndag fra 11.00-14.00. Hvis du ønsker
fremvisning eller prøvetur i andet tidsrum – kontakt os da på tlf. 26782084 så finder vi en tid der passer!
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Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,5

Effekt: 110 HK.

Forhjulstræk

Længde: 438 cm.

Tank: 55 l.

Cylinder: 4

Moment: 260

Gear: Manuel gear

Bredde: 181 cm.

Km/l: 26,3 l.

Antal ventiler: 8

Topfart: 180 ktm/t.

Højde: 159 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 12,40 sek.

Vægt: 1.285 kg.

DKK 2.180
Produktionsår:
-
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Finanseringtilbud
Kring & Nielsen ApS tilbyder at finansiere denne Nissan Qashqai i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud skal du blot
nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 134.995. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 72 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 53.998 (40%)

kr. 80.997

kr. 26.567

kr. 107.564

6,11%

10,04%

kr. 1.494

kr. 40.499 (30%)

kr. 94.496

kr. 29.453

kr. 123.949

6,11%

9,56%

kr. 1.722

kr. 27.134 (20%)

kr. 107.861

kr. 32.309

kr. 140.170

6,11%

9,21%

kr. 1.948

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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