Autohuset Taastrup ApS

Nissan Qashqai · 1,3 · Dig-T 160 Tekna+
Pris: 269.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2019

1. indreg:

06/2019

Kilometer:

30.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Sort

Antal døre:

5

Absolut topudstyret med 160 hk i 1 ·3l motor · økonomisk uden at det bliver kedeligt. 19" alufælge · fuldaut. klima · 2 zone klima ·
fjernb. c.lås · nøglefri betjening · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · varme i forrude · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp.
måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæder · el indst. førersæde m. memory · glastag · 4x el-ruder · el-klapbare sidespejle ·
360° kamera · bakkamera · parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) · adaptiv fartpilot · automatisk start/stop · dæktryksmåler ·
elektrisk parkeringsbremse · træthedsregistrering · skiltegenkendelse · cd/radio · dab radio · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til
mobil · bluetooth · musikstreaming via bluetooth · android auto · apple carplay · usb tilslutning · aux tilslutning · armlæn · isofix ·
bagagerumsdækken · kopholder · læderindtræk · splitbagsæde · læderrat · sportssæder · lygtevasker · tågelygter · automatisk lys ·
fjernlysassistent · kurvelys · led kørelys · fuld led forlygter · airbag · abs · antispin · esp · servo · vognbaneassistent ·
blindvinkelsassistent · automatisk nødbremsesystem · tagræling · tonede ruder · mørktonede ruder i bag · ikke ryger · brugtbilsattest.
LEVERES MED BRUGTBILSATTEST OG 12 MÅNEDERS 100% Autotjek Turbo · motor og gearkasse garanti via AutoConcept VI
TAGER GERNE DIN BIL I BYTTE. BILEN KAN FINANSIERES MED 0.- I UDBETALING. Få et finansieringstilbud tilpasset dit ønske og
behov. Ring for nærmere info. ÅBNINGSTIDER: MAN - FRE 09:30-17:30 LØR: LUKKET SØN: 11-16. TLF: 43 52 66 11 Der tages
forbehold for indtastnings- og beregningsfejl www.Autohusettaastrup.dk
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 1,3

Effekt: 160 HK.

Forhjulstræk

Længde: 439 cm.

Cylinder: 4

Moment: 240

Gear: Manuel gear

Bredde: 181 cm.

Antal ventiler: 16

Topfart: 200 ktm/t.

Højde: 159 cm

0-100 km/t.: 8,9 sek.

Vægt: 1.300 kg.

Økonomi
Tank: 55 l.
Km/l: 19,3 l.
Ejerafgift:
DKK 1.840
Produktionsår:

Autohuset Taastrup ApS - Roskildevej 334 - 2630 Taastrup Tlf.: (+45) 43 52 66 11 - Email: info@autohusettaastrup.dk

-

Autohuset Taastrup ApS - Roskildevej 334 - 2630 Taastrup Tlf.: (+45) 43 52 66 11 - Email: info@autohusettaastrup.dk

Finanseringtilbud
Autohuset Taastrup 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. 269.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 54.250 (20%)

kr. 215.650

kr. 43.694

kr. 259.344

1,66%

4,74%

kr. 2.702

kr. 80.970 (30%)

kr. 188.930

kr. 40.577

kr. 229.507

1,66%

5,01%

kr. 2.391

kr. 107.960 (40%) kr. 161.940

kr. 38.276

kr. 200.216

1,66%

5,50%

kr. 2.086

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.

Autohuset Taastrup ApS - Roskildevej 334 - 2630 Taastrup Tlf.: (+45) 43 52 66 11 - Email: info@autohusettaastrup.dk

