Kring & Nielsen ApS

Mazda 3 · 2,0 · Sky-G 120 Vision
Pris: 129.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2013

1. indreg:

11/2015

Kilometer:

111.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Gråmetal

Antal døre:

5

TOP UDSTYRET OG YDERST VELKØRENDE. KAN LEVERES MED FEJLFRI BRUGTBILSATTEST & 12-24 MDRS. 100 %
AUTOTJEK GARANTI. Attraktiv finansiering kan tilbydes - husk vi tager gerne din gamle bil ind som en del af udbetalingen! Vinterhjul ·
fuldaut. klima · 2 zone klima · fjernb. c.lås · parkeringssensor (bag) · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · auto. nedbl.
bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæder · 4x el-ruder · el-klapbare sidespejle m. varme ·
automatisk start/stop · dæktryksmåler · cd/radio · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming via
bluetooth · digitalt cockpit · armlæn · isofix · bagagerumsdækken · kopholder · splitbagsæde · læderrat · tågelygter · automatisk lys ·
airbag · abs · antispin · esp · servo · automatisk nødbremsesystem · ikke ryger · lev. nysynet · service ok · brugtbilsattest · træk ·
mørktonede ruder i bag 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: 2,0

Effekt: 120 HK.

Forhjulstræk

Længde: 446 cm.

Tank: 51 l.

Cylinder: 4

Moment: 210

Gear: Manuel gear

Bredde: 180 cm.

Km/l: 19,6 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 195 ktm/t.

Højde: 145 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 8,90 sek.

Vægt: 1.280 kg.

DKK 1.280
Produktionsår:
-
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Finanseringtilbud
Kring & Nielsen ApS tilbyder at finansiere denne Mazda 3 i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud skal du blot nævne
det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 129.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 51.960 (40%)

kr. 77.940

kr. 30.091

kr. 108.031

2,22%

8,77%

kr. 1.126

kr. 38.970 (30%)

kr. 90.930

kr. 31.522

kr. 122.452

2,22%

7,92%

kr. 1.276

kr. 26.110 (20%)

kr. 103.790

kr. 32.936

kr. 136.726

2,22%

7,29%

kr. 1.425

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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