Kring & Nielsen ApS

Honda CR-V · 1,6 · i-DTEC Comfort
Pris: 184.995,Type:

Personvogn

Modelår:

2014

1. indreg:

12/2014

Kilometer:

72.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Gråmetal

Antal døre:

5

Fejlfri 100% autotjek brugtbils attest • Finansiering med og uden udbetaling – husk vi tager gerne din gamle bil i bytte eller ind som en
del af udbetalingen • Mulighed for 6 - 36 mdrs. 100 % garanti • Sikkerhed mod skjult restgæld & km garanti • Billig forsikring tilbydes.
MEGET VELHOLDT OG STÆRKT UDSTYRET HONDA MED FULD SERVICE HISTORIK & SVINGBART TRÆK. 6 gear · alu. med
cross climate helårs dæk · 2 zone klima · c.lås · fjernb. c.lås · Auto start/stop · parkeringssensor · kørecomputer · infocenter ·
startspærre · fartpilot · alarm · udv. temp. måler · regnsensor · højdejust. forsæde · el-ruder · el-spejle · el-foldbare sidespejle ·
bakkamera · cd/radio · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · armlæn · kopholder · splitbagsæde · læderrat · tågelygter ·
automatisk lys · airbag · abs · antispin · esp · servo · hvide blink · ikke ryger · lev. nysynet · service ok · svingbar træk til 1.700kg ·
navigation · ECO funktion. 12V udtag · USB/iphone tilslutning · 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: 1,6

Effekt: 120 HK.

Forhjulstræk

Længde: 457 cm.

Tank: 58 l.

Cylinder: 4

Moment: 300

Gear: Manuel gear

Bredde: 182 cm.

Km/l: 22,2 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 182 ktm/t.

Højde: 165 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 11,20 sek.

Vægt: 1.541 kg.

DKK 3.880
Produktionsår:
-
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Finanseringtilbud
Kring & Nielsen ApS tilbyder at finansiere denne Honda CR-V i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud skal du blot
nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 184.995. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 72 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 73.998 (40%)

kr. 110.997

kr. 32.926

kr. 143.923

6,11%

9,12%

kr. 2.000

kr. 55.499 (30%)

kr. 129.496

kr. 36.924

kr. 166.420

6,11%

8,78%

kr. 2.312

kr. 37.184 (20%)

kr. 147.811

kr. 40.885

kr. 188.696

6,11%

8,52%

kr. 2.621

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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