Opel Adam · 1,0 · T 90 Glam SwingTop

Pris: 138.800,Type:

Personvogn

Modelår:

2017

1. indreg:

05/2017

Kilometer:

19.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Koksmetal

Antal døre:

3

KVIK OG SJOV LILLE BIL MED STORT EL-FOLDETAG. Billig vægtafgift 310 ·- om året. 6 gear · Airc. fuldaut. klima · fjernb. c.lås ·
fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · udv. temp. måler · sædevarme · højdejust. forsæde · el-soltag · el-ruder · el-spejle ·
dæktryksmåler · navigation(Ved brug af Apple Carplay) · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · apple carplay · isofix ·
kopholder · dellæder · splitbagsæde · læderrat · tågelygter · 6 airbags · abs · antispin · esp · servo · hvide blink · indfarvede kofangere
· tonede ruder · mørktonede ruder i bag · 1 ejer · ikke ryger · + 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: 90 HK.

Forhjulstræk

Længde: 370 cm.

Cylinder: 3

Moment: 166

Gear: Manuel gear

Bredde: 172 cm.

Antal ventiler: 12

Topfart: 180 ktm/t.

Højde: 148 cm

0-100 km/t.: 11,90 sek.

Vægt: 1.041 kg.

Økonomi
Tank: 38 l.
Km/l: 23,3 l.
Ejerafgift:
DKK 660
Produktionsår:
-

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

Finanseringtilbud
Højgaard biler tilbyder at finansiere denne Opel Adam i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du blot
nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 138.800. Lånetype: Fast rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 55.520 (40%)

kr. 83.280

kr. 28.789

kr. 112.069

2,52%

8,05%

kr. 1.168

kr. 41.640 (30%)

kr. 97.160

kr. 30.804

kr. 127.964

2,52%

7,42%

kr. 1.334

kr. 27.760 (20%)

kr. 111.040

kr. 32.938

kr. 143.978

2,52%

6,96%

kr. 1.500

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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