Renault Espace · 1,6 · dCi 160 Zen EDC 7prs
Pris: 249.800,Type:

Personvogn

Modelår:

2016

1. indreg:

06/2016

Kilometer:

129.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Sort

Antal døre:

5

VI TILBYDER VIRTUEL FREMVISNING AF DENNE BIL VIA VIDEO - KONTAKT OS OG FÅ EN VIDEO TILSENDT! BEMÆRK 7 PRS
· fuld led forlygter · adaptiv fartpilot · headup display · digitalt cockpit · navigation · bakkamera · el betjent bagklap · vognbaneassistent
· soltag · blindvinkelsassistent · svingbart træk (elektrisk). Parkeringssensor (for) · parkeringssensor (bag) · kørecomputer · infocenter ·
startspærre · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæder · 4x el-ruder · el indst. førersæde · el-spejle ·
automatisk start/stop · elektrisk parkeringsbremse · multifunktionsrat · 18" alufælge · automatisk lys · 6 airbags · db. airbags ·
dæktryksmåler · håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming via bluetooth · digitalt cockpit · usb tilslutning · aux tilslutning · armlæn ·
isofix · læderindtræk · auto. nedbl. bakspejl · el-klapbare sidespejle · splitbagsæde · læderrat · 3 individuelle sæder i bag · lygtevasker
· led kørelys · abs · antispin · esp · servo · ikke ryger · service ok · diesel partikel filter · fjernb. c.lås · c.lås · 2 zone klima · airc. Bilen
leveres med 6 måneders fuld garanti med mulighed for opgradering til 12 måneder via Automesters landsdækkende garantiordning
eller mulighed for udvidet CarGarantie dækning! Euro-norm 6 motor (den mest miljøvenlige som må køre ind i alle byzoner) Vi tilbyder i
samarbejde med Santander Consumer Bank en fordelagtig finansiering af denne bil med og uden udbetaling. Vi tilbyder fordelagtige
bilforsikringer. Kontakt os allerede i for at høre nærmere!
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Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,6

Effekt: 160 HK.

Forhjulstræk

Længde: 486 cm.

Tank: l.

Cylinder: 4

Moment: 380

Gear: Automatgear

Bredde: 189 cm.

Km/l: 21,7 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 202 ktm/t.

Højde: 168 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 9,70 sek.

Vægt: 1.735 kg.

DKK 3.880
Produktionsår:
-
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Finanseringtilbud
Lytzen Cars tilbyder at finansiere denne Renault Espace i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du
blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 249.800. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 84 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 49.960 (20%)

kr. 199.840

kr. 39.153

kr. 238.993

2,01%

5,35%

kr. 2.846

kr. 74.940 (30%)

kr. 174.860

kr. 36.226

kr. 211.086

2,01%

5,65%

kr. 2.514

kr. 99.920 (40%)

kr. 149.880

kr. 33.305

kr. 183.185

2,01%

6,04%

kr. 2.181

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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