Citroën C5 Aircross · 1,2 · PT 130 Platinum
Pris: 274.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2019

1. indreg:

03/2019

Kilometer:

1.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Rødmetal

Antal døre:

5

18" alufælge · 2 zone klima · køl i handskerum · fjernb. c.lås · parkeringssensor for og bag · fartpilot · kørecomputer · infocenter ·
startspærre · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæde · 4x el-ruder · automatisk start/stop · multifunktionsrat ·
håndfrit til mobil · bluetooth · android auto · apple carplay · isofix · kopholder · stofindtræk · splitbagsæde · læderrat · tågelygter ·
automatisk lys · 6 airbags · abs · esp · servo · hvide blink · indfarvede kofangere · mørktonede ruder i bag · el-klapbare sidespejle m.
varme · 6 gear · højdejust. førersæde · elektrisk parkeringsbremse · digitalt cockpit · usb tilslutning · armlæn · 3 individuelle sæder i
bag · led kørelys · tagræling · progressiv hydraulisk affjedring · citroën air quality system
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,2

Effekt: 130 HK.

Forhjulstræk

Længde: 450 cm.

Tank: 53 l.

Cylinder: 3

Moment: 230

Gear: Manuel gear

Bredde: 186 cm.

Km/l: 21,2 l.

Antal ventiler: 12

Topfart: 188 ktm/t.

Højde: 169 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 10,50 sek.

Vægt: 1.379 kg.

DKK 1.160
Produktionsår:
-

Autonova - Løvdalsvej 3 - 3000 Helsingør Tlf.: (+45) 49 25 22 22 - Email: dh@autonova.dk

Finanseringtilbud
Autonova ApS tilbyder at finansiere denne Citroën C5 Aircross i samarbejde med Nordania Finans. Vil du benytte dette tilbud skal du blot
nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 274.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 109.960 (40%) kr. 164.940

Lånebeløb

kr. 29.517

kr. 194.457

1,16%

4,23%

kr. 2.019

kr. 82.470 (30%)

kr. 192.430

kr. 30.938

kr. 223.368

1,16%

3,81%

kr. 2.320

kr. 55.255 (20%)

kr. 219.645

kr. 32.241

kr. 251.886

1,16%

3,49%

kr. 2.617

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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