Hyundai i30 · 1,6 · CRDi 110 XTR CW Eco
Pris: 89.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2014

1. indreg:

06/2014

Kilometer:

121.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Hvid

Antal døre:

5

Hos Bilhuset Storm finder du altid et stort udvalg af brugte familiebiler. Vi har altid minimum 60 biler på lager · både benzin og diesel. Vi
kan selvfølgelig også hjælpe med forsikring og finansiering af din nye bil både med og uden udbetaling. Velkommen hos Bilhuset Storm
midt på Sjælland. Sidste service v. 116.159km d. 16/6-20. Sidst synet d. 16/6-20 airc. · fjernb. c.lås · fartpilot · infocenter · startspærre ·
udv. temp. måler · sædevarme · højdejust. førersæde · el-ruder · el-spejle · parkeringssensor (bag) · automatisk start/stop · cd/radio ·
multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · usb tilslutning · aux tilslutning · armlæn · isofix · bagagerumsdækken · kopholder ·
stofindtræk · splitbagsæde · læderrat · tågelygter · led kørelys · airbag · abs · antispin · esp · servo · 1 ejer · ikke ryger · diesel partikel
filter · tidligere undervognsbehandlet · træk Mulighed for finansiering af din nye bil. Eksempel 20% i udb. 19.266.- ydelse 1.220.- vi kan
også finansiere UDEN UDBETALING fra 1.466.- Denne bil er en Euro V norm hvilket vil sige at den opfylder kravene for at køre i de
større byer. Alle vores biler leveres serviceret og kosmetisk klargjort. Det er din tryghed for en god bilhandel. Ja tak til byttebiler.
Finansiering både med og uden udbetaling tilbydes til attraktive renter. OS012 ÅBNINGSTIDER hos Bilhuset Storm: Mandag - fredag:
10:00 - 17:30 Lørdag lukket ·
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,6

Effekt: 110 HK.

Forhjulstræk

Længde: 449 cm.

Tank: 53 l.

Cylinder: 4

Moment: 260

Gear: Manuel gear

Bredde: 178 cm.

Km/l: 23,8 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 185 ktm/t.

Højde: 150 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 11,8 sek.

Vægt: 1.472 kg.

DKK 3.500
Produktionsår:
-

Bilhuset Storm - Hovedvejen 180, Osted - 4320 Lejre Tlf.: (+45) 46400019 - Email: salg@bilhusetstorm.dk

Finanseringtilbud
Bilhuset Storm tilbyder at finansiere denne Hyundai i30 i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du
blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 89.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 60 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 26.970 (30%)

kr. 62.930

kr. 32.547

kr. 95.477

3,55%

19,34%

kr. 1.592

kr. 35.960 (40%)

kr. 53.940

kr. 31.619

kr. 85.559

3,55%

21,83%

kr. 1.427

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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