Hyundai i20 · 1,25 · Comfort
Pris: 56.888,Type:

Personvogn

Modelår:

2013

1. indreg:

05/2013

Kilometer:

119.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Metal

Antal døre:

5

airc. · fjernb. c.lås · udv. temp. måler · højdejust. forsæde · tågelygter · splitbagsæde · kopholder · bagagerumsdækken · isofix ·
el-ruder · el-spejle · cd/radio · abs · antispin · esp · servo · indfarvede kofangere · ikke ryger · nysynet · service ok Evt uden udbetaling
990kr pr mdr i 84 mdr udb.22.000kr. 902kr. pr mdr. i 60 mdr Kom indenfor hos LN-Bilcenter et trygt sted at handle bil. ( se evt. vores
trustpilot anmeldelser ) "Denne bil kan sælges med 12 måneders 100% Autotjek Garanti" · registreret første gang 03.05.2013 · evt.
finansiering på under 5 minutter · vi tilbyder billig kaskoforsikring til alle over 21 år · evt. brugtvognstest via 100Autotjek · Nr plader
1.180 ·- Der tilbydes billig kasko forsikring til denne bil · spørg os blot herom! Vi sælger naturligvis alle vores biler efter købeloven · så
der er selvfølgelig 24 måneders Reklamationsret på alle vores biler. Vi åbner Mandag til Torsdag 10.00 og går hjem 17.30 · Fredag og
Lørdag holder vi lukket · Søndag åbner vi 12.00 og går hjem 15.00 For at være sikker på at bilen er hjemme og klar til en prøvetur
bedes i venligst at ringe i forvejen.
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 1,25

Effekt: 82 HK.

Forhjulstræk

Længde: 400 cm.

Cylinder: 4

Moment: 121

Gear: Manuel gear

Bredde: 171 cm.

Antal ventiler: 16

Topfart: 168 ktm/t.

Højde: 149 cm

0-100 km/t.: 12,70 sek.

Vægt: 1.110 kg.

Økonomi
Tank: 45 l.
Km/l: 20,4 l.
Ejerafgift:
DKK 660
Produktionsår:
-

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

Finanseringtilbud
LN-Bilcenter tilbyder at finansiere denne Hyundai i20 i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du blot
nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 56.888. Lånetype: Fast rente. Løbetid: 60 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 22.756 (40%)

kr. 34.132

kr. 19.934

kr. 54.066

4,06%

21,76%

kr. 902

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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