Kia Optima · 1,7 · CRDi 141 Advance SW DCT
Pris: 207.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2018

1. indreg:

05/2018

Kilometer:

66.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Sortmetal

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. aut.gear/tiptronic · 16" alufælge · varme i rat · airc. · fuldaut. klima · 2 zone klima · fjernb. c.lås · parkeringssensor
(bag) · parkeringssensor (for) · ratgearskifte · fartpilot · infocenter · startspærre · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor ·
sædevarme · højdejust. førersæde · el-klapbare sidespejle m. varme · nøglefri betjening · bakkamera · automatisk start/stop ·
dæktryksmåler · elektrisk parkeringsbremse · skiltegenkendelse · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth ·
musikstreaming via bluetooth · armlæn · isofix · bagagerumsdækken · dellæder · splitbagsæde · læderrat · lygtevasker · tågelygter ·
automatisk lys · led kørelys · airbag · abs · antispin · esp · servo · vognbaneassistent · tagræling · 1 ejer · ikke ryger · service ok ·
diesel partikel filter · træk Mulighed for finansiering af din nye bil. Eksempel 20% i udb. 40.866.- ydelse fra 2.115.- vi kan også
finansiere UDEN UDBETALING fra 2.846.- 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. ÅBNINGSTIDER hos Bilhuset
Storm: Mandag - fredag: 10:00 - 17:30 Lørdag lukket Søndag: 11:00 - 15:00
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,7

Effekt: 141 HK.

Forhjulstræk

Længde: 486 cm.

Tank: 70 l.

Cylinder: 4

Moment: 340

Gear: Automatgear

Bredde: 186 cm.

Km/l: 21,7 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 200 ktm/t.

Højde: 147 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 11,1 sek.

Vægt: 1.635 kg.

DKK 4.920
Produktionsår:
-

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

Finanseringtilbud
Bilhuset Storm tilbyder at finansiere denne Kia Optima i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du
blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 207.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 41.580 (20%)

kr. 166.320

kr. 39.136

kr. 205.456

1,50%

5,57%

kr. 2.141

kr. 62.370 (30%)

kr. 145.530

kr. 37.540

kr. 183.070

1,50%

6,09%

kr. 1.908

kr. 83.160 (40%)

kr. 124.740

kr. 35.947

kr. 160.687

1,50%

6,77%

kr. 1.674

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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