Peugeot 208 · 1,6 · BlueHDi 100 Envy Van
Pris: 74.800,- inkl. moms
Type:

Varevogn -Moms

Modelår:

2016

1. indreg:

10/2016

Kilometer:

98.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Hvid

Antal døre:

5

NYHED - Bilen er under klargøring! Euro-norm 6 motor (den mest miljøvenlige som må køre ind i alle byzoner) LEVERES NYSYNET!
Vi anbefaler · at du booker tid til fremvisning på bilen via mail: info@lytzencars.dk eller på tlf.: 88514000. Vi glæder os til at tage imod
dig. Bakkamera · parkeringssensor (bag) · fuldaut. klima · airc. · 16" alufælge · fartpilot · kørecomputer · infocenter · udv. temp. måler ·
sædevarme · højdejust. forsæder · 4x el-ruder · automatisk start/stop · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming
via bluetooth · aux tilslutning · usb tilslutning · kopholder · stofindtræk · læderrat · startspærre · fjernb. c.lås · el-spejle · airbag · abs ·
antispin · esp · servo · mørktonede ruder i bag · ikke ryger · service ok · diesel partikel filter · el-klapbare sidespejle · automatisk lys ·
led kørelys · tågelygter. Alle vores biler serviceres og får mekansik gennemgang efter fabrikantens forskrifter. Ydermere gennemgår
bilerne en komplet professionel klargøring både indvendig og udvendigt. Bilen leveres med 6 måneders 100% forhandlergaranti med
mulighed for opgradering til 12 eller 24 måneders landsdækkende garantiforsikring via Automester-kæden eller CarGarantie forsikring.
Vi tilbyder i samarbejde med Santander Consumer Bank en fordelagtig finansiering af denne bil med og uden udbetaling. Kontakt os i
dag og hør mere om mulighederne!
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Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,6

Effekt: 100 HK.

Forhjulstræk

Længde: cm.

Tank: 50 l.

Cylinder: 4

Moment: 254

Gear: Manuel gear

Bredde: cm.

Km/l: 33,3 l.

Antal ventiler: 8

Topfart: 187 ktm/t.

Højde: cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 10,7 sek.

Vægt: 1.265 kg.

DKK 320
Produktionsår:
-
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Finanseringtilbud
Lytzen Cars tilbyder at finansiere denne Peugeot 208 i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du blot
nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 74.800. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 72 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 22.440 (30%)

kr. 52.360

kr. 25.069

kr. 77.429

4,06%

14,80%

kr. 1.076

kr. 29.920 (40%)

kr. 44.880

kr. 23.760

kr. 68.640

4,06%

16,29%

kr. 954

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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