Kring & Nielsen ApS

Nissan Qashqai · 1,6 · dCi Tekna
Pris: 114.995,Type:

Personvogn

Modelår:

2012

1. indreg:

03/2013

Kilometer:

159.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Hvid

Antal døre:

5

MEGET VELHOLDT & TOPUDSTYRET TEKNA MODEL. 130 HK · PANORAMA GLASTAG · AFT. TRÆK & UNDERVOGNS
BEHANDLET! BILEN KAN LEVERES MED 12-24 MDR. 100 % AUTOTJEK GARANTI. ATTRAKTIV FINANSIERING KAN TILBYDES –
husk vi tager gerne din gamle bil ind som en del af udbetalingen. 17" alufælge · fuldaut. klima · 2 zone klima · fjernb. c.lås · fartpilot ·
kørecomputer · infocenter · startspærre · udv. temp. måler · sædevarme · højdejust. forsæder · glastag · 4x el-ruder · el-spejle ·
el-klapbare sidespejle m. varme · nøglefri betjening · bakkamera · cd/radio · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth
· musikstreaming via bluetooth · armlæn · isofix · bagagerumsdækken · kopholder · splitbagsæde · læderrat · lygtevasker · tågelygter ·
automatisk lys · led kørelys · airbag · abs · antispin · esp · servo · tagræling i alu farve · alu pynte lister på sider samt spejle ·
mørktonede ruder i bag · ikke ryger · lev. nysynet · service ok · aftag. træk · regnsensor · keyless entry. 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! OBS: i ugerne 29 – 30
holder vi kun åbent efter forudgående aftale.
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Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,6

Effekt: 130 HK.

Forhjulstræk

Længde: 433 cm.

Tank: 65 l.

Cylinder: 4

Moment: 320

Gear: Manuel gear

Bredde: 178 cm.

Km/l: 22,2 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 190 ktm/t.

Højde: 161 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 10,30 sek.

Vægt: 1.420 kg.

DKK 3.880
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. 114.995. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 60 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 45.998 (40%)

kr. 68.997

kr. 30.425

kr. 99.422

4,91%

16,05%

kr. 1.658

kr. 34.499 (30%)

kr. 80.496

kr. 32.155

kr. 112.651

4,91%

14,59%

kr. 1.878

kr. 23.114 (20%)

kr. 91.881

kr. 33.869

kr. 125.750

4,91%

13,50%

kr. 2.096

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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