Toyota Avensis · 1,6 · D-4D T2 Touring Sports
Pris: 169.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2016

1. indreg:

11/2016

Kilometer:

124.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Sølvmetal

Antal døre:

5

Meget fin og velholdt Avensis med din økonomiske 1.6 D-4D · Navigation med live traffic · Touchskærm infotainment · bak kamera ·
chrome rudelister · LED baglygter · Vejbane assistent · Nødbremse assistent · anhængertræk · fartpilot · 17" alufælge · tågelygter ·
Halogen forlygter · regn sensor · 2 zone klimaautomatik · lys automatik · Bluetooth portal · Media portal · Centerdisplay med infocenter
· automatisk nedblænding af spejl · læderrat · multifunktionsrat · højdejustering af forsæde · bagagerumsbakke · elspejle med varme
og klapfunktion · elruder · fjernbetjening af centrallåse · armlæn for og bag · sædevarme · kopholder · se video og flere billeder af bilen
på vores hjemmeside · Kære bilkøber - vi håber billeder og beskrivelse af bilen har vagt din interesse og at du har lyst til at handle bil
med os. Kontakt os på telefon eller mail for at arrangere prøvekørsel/fremvisning. Vi sidder klar ved telefon og mail og kan garanteret
svare på dine spørgsmål; - hvad kan du få for din gamle bil - hvad koster bilen i månedlig ydelse og hvordan kan den finansieres - hvad
med forsikring · ejerafgift · serviceomkostninger · - hvad koster ekstraudstyr som anhængertræk · smarte aluhjul · vinterhjul og
undervognsbehandling. kontakt os endelig så hjælper vi dig og får aftalt det praktiske. Vi sørger for grundig Teknisk og Kosmetisk
klargøring og hurtig levering af bilen inden for et par dag.
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Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,6

Effekt: 112 HK.

Forhjulstræk

Længde: 482 cm.

Tank: 60 l.

Cylinder: 4

Moment: 270

Gear: Manuel gear

Bredde: 181 cm.

Km/l: 23,8 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 180 ktm/t.

Højde: 148 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 11,7 sek.

Vægt: 1.490 kg.

DKK 3.500
Produktionsår:
-
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Finanseringtilbud
Bilhuset Kolding A/S tilbyder at finansiere denne Toyota Avensis i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud
skal du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 169.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 84 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 33.980 (20%)

kr. 135.920

kr. 28.602

kr. 164.522

1,50%

5,73%

kr. 1.959

kr. 50.970 (30%)

kr. 118.930

kr. 26.940

kr. 145.870

1,50%

6,15%

kr. 1.737

kr. 67.960 (40%)

kr. 101.940

kr. 25.279

kr. 127.219

1,50%

6,72%

kr. 1.515

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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