Toyota Aygo · 1,0 · VVT-i x-pression

Pris: 97.700,Type:

Personvogn

Modelår:

2019

1. indreg:

01/2020

Kilometer:

22.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Hvid

Antal døre:

5

✅1 ejer privat ejer ✅ navigation m./Apple Carplay & Android Auto ✅7" Touchskærm ✅Fuld.aut. klima ✅Bakkamera ✅Fartbegrænser
✅LED kørelys m. Autofunktion ✅Multifunktionslæderrat ✅Tågelygter ✅Multifunktionslæderrat Omdr.tæller · fuldaut. klima · fjernb.
c.lås · kørecomputer · infocenter · startspærre · udv. temp. måler · sædevarme · højdejust. førersæde · el-ruder · el-spejle · bakkamera
· automatisk start/stop · dæktryksmåler · cd/radio · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming via bluetooth ·
android auto · apple carplay · usb tilslutning · aux tilslutning · isofix · bagagerumsdækken · kopholder · stofindtræk · splitbagsæde ·
læderrat · tågelygter · automatisk lys · led kørelys · airbag · abs · antispin · esp · servo · mørktonede ruder i bag · tonede ruder · ikke
ryger · service ok ATTRAKTIV FINANSIERING DET TAGER KUN 5 min! Udbetaling: 29856 ·- 96 mdr. a. ·1060- rente 0 ·95% · Åop 6
·61% Kan også finansieres uden udbetaling. Bilen kan leveres med 12 el. 24 mdr. Landsdækkende mekanisk garanti forsikring.
Forbehold for tastefejl. Den angivne pris er uden statsligt gebyr på kr. 1.180.- for nummerplader. + FINANSIERING + Vi samarbejder
med flere af landets største finansieringsselskaber · for at tilbyde dig de mest attraktive priser og vilkår · både med og uden udbetaling.
+ SHOWROOM + Vi er godt veletableret dansk firma · placeret centralt i Køge · og på matriklen er vores store showroom · hvor alle
vores biler holder indendørs. Vores kompetente salgsafdeling er altid klar med en god byttepris på din nuværende bil. Ring til os · for
fremvisning og hør samtidig mere om vores mange services. Telefonnummer: 93 60 93 60 Website: www.hojgaardbiler.dk
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 1,0

Effekt: 72 HK.

Forhjulstræk

Længde: 347 cm.

Cylinder: 3

Moment: 93

Gear: Manuel gear

Bredde: 162 cm.

Antal ventiler: 12

Topfart: 160 ktm/t.

Højde: 146 cm

0-100 km/t.: 14,1 sek.

Vægt: 830 kg.

Økonomi
Tank: 35 l.
Km/l: 28,9 l.
Ejerafgift:
DKK 920
Produktionsår:

Højgaard Biler - Falkevej 26B - 4600 Køge Tlf.: (+45) 93 60 93 60 - Email: info@hojgaardbiler.dk

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.

Højgaard Biler - Falkevej 26B - 4600 Køge Tlf.: (+45) 93 60 93 60 - Email: info@hojgaardbiler.dk

