Skoda Octavia · 1,4 · TSi 140 Elegance Combi
Pris: 152.649,Type:

Personvogn

Modelår:

2014

1. indreg:

03/2014

Kilometer:

94.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Sortmetal

Antal døre:

5

6 gear · alu. · 2 zone klima · fjernb. c.lås · fartpilot · infocenter · startspærre · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor ·
sædevarme · højdejust. forsæde · tågelygter · splitbagsæde · kopholder · bagagerumsdækken · isofix · armlæn · 4x el-ruder · el-spejle
· cd/radio · automatisk start/stop · automatisk lys · abs · leveres helt nysynet ·antispin · esp · servo · indfarvede kofangere · ikke ryger ·
service ok · aftag. træk · tagræling · læderrat · parkeringssensor · køl i handskerum · 16" alufælge · Justerbart rat · 16" alufælge · alle
service overholdt sidst ved km84.000 · super velholdt bil som kører rigtigt godt · "Denne bil kan sælges med 12 måneders 100%
Autotjek Garanti" · registreret første gang 04.03.2014 · evt. finansiering på under 5 minutter ·vi tilbyder billig kaskoforsikring til alle over
21 år · evt. brugtvognstest via 100Autotjek ·24 mdr. reklamationsret ·evt 24 mdr. garantisikring i hele dk ·åbningstider: Mandag til
Torsdag kl.11.00 til kl.17.30 · fredag og lørdag lukket ·søndag fra kl.12.00 til kl 15.00 · se på Facebook · www.100Autotjek.dk ·
BEMÆRK! PRISEN ER INKL. LEVERINGSOMKOSTNINGER! · Nr plader 1.180 ·- udb.32.000.- 2.300 i 84 mdr Grøn afgift 640kr
halvårligt Husk venligst altid at ringe inden du kører hjemmefra · så du ikke kører forgæves. · lev. nysynet
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 1,4

Effekt: 140 HK.

Forhjulstræk

Længde: 466 cm.

Cylinder: 4

Moment: 250

Gear: Manuel gear

Bredde: 181 cm.

Antal ventiler: 16

Topfart: 212 ktm/t.

Højde: 146 cm

0-100 km/t.: 8,50 sek.

Vægt: 1.172 kg.

Økonomi
Tank: 50 l.
Km/l: 18,9 l.
Ejerafgift:
DKK 1.280
Produktionsår:
-

Ln-bilcenter - Salbjergvej 1 - 4622 Havdrup Tlf.: (+45) 2713 0719 - Email: ln-bilcenter@live.dk

Finanseringtilbud
LN-Bilcenter tilbyder at finansiere denne Skoda Octavia i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du
blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 152.649. Lånetype: Fast rente. Løbetid: 72 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 61.060 (40%)

kr. 91.589

kr. 25.907

kr. 117.496

4,06%

13,57%

kr. 2.448

kr. 45.795 (30%)

kr. 106.854

kr. 27.784

kr. 134.638

4,06%

12,50%

kr. 2.806

kr. 61.060 (40%)

kr. 91.589

kr. 28.625

kr. 120.214

4,06%

11,87%

kr. 2.004

kr. 30.530 (20%)

kr. 122.119

kr. 29.778

kr. 151.897

4,06%

11,73%

kr. 3.165

kr. 45.795 (30%)

kr. 106.854

kr. 30.843

kr. 137.697

4,06%

10,99%

kr. 2.296

kr. 61.060 (40%)

kr. 91.589

kr. 31.384

kr. 122.973

4,06%

10,74%

kr. 1.708

kr. 30.530 (20%)

kr. 122.119

kr. 33.166

kr. 155.285

4,06%

10,35%

kr. 2.589

kr. 45.795 (30%)

kr. 106.854

kr. 33.931

kr. 140.785

4,06%

9,98%

kr. 1.956

kr. 30.530 (20%)

kr. 122.119

kr. 36.598

kr. 158.717

4,06%

9,44%

kr. 2.205

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.

Ln-bilcenter - Salbjergvej 1 - 4622 Havdrup Tlf.: (+45) 2713 0719 - Email: ln-bilcenter@live.dk

