Peugeot 107 · 1,0 · Cool
Pris: 24.990,Type:

Personvogn

Modelår:

2010

1. indreg:

04/2010

Kilometer:

196.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Blåmetal

Antal døre:

5

CORONA TRYGHED - Du kan trygt handle hos LC BILER - vi følger myndighedernes anvisninger - KONTAKT OS FØR BESØG - så
aftaler vi forløbet for evt. handel uden risiko for smittespredning og har bilen klar. Netop kommet ind - under klargøring - fremvisning
efter aftale - kontakt os allerede nu og book en prøvetur! Aircon - fjernbetj. c-lås - nysynet 23.1.2020 - reg.nr. CP44698 - nyserviceret d.
22.1.2020 - katalysator skiftet - gearkasse skiftet m/garanti indtil sep. 2020 - ingen tandrem (kører med kæde) - 22.2 km/l - 330 kr. i
halvårlig ejerafgift. alu. · airc. · fjernb. c.lås · el-ruder · højdejust. rat · cd/radio · usb tilslutning · aux tilslutning · bagagerumsdækken ·
splitbagsæde · læderrat · servo · 6 airbags · esp · isofix · passagerairbag on/off · ikke ryger · nysynet · nyserviceret · afhentning.
Afhentning · sælges uden reklamationsret til cvr. nummer da alder eller km-tal er uden for rammerne af vores garantiordninger. Info og
åbningstider på www.lcbiler.dk For at sikre din tryghed i disse Corona tider · tager vi disse forholdsregler: • Alle kunder bedes kontakte
os pr. telefon i stedet for at møde op i butikken. Så kan vi sammen planlægge forløbet for evt. handel uden risiko for smittespredning. •
Vi bruger ikke håndtryk og holder god afstand. • Vi kører skiftehold med kun en medarbejder i hver afdeling. • Alle medarbejdere hos
LC-BILER med blot antydningen af symptomer på forkølelse og lignende arbejder hjemmefra. • Vi foretager hyppig håndvask og bruger
handsker. • Vi afspritter løbende alle kontaktflader i firmaet · samt biler/nøgler efter berøring. • Vi har håndsprit stående klar i
udstillingen til vores kunder.
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,0

Effekt: 68 HK.

Forhjulstræk

Længde: 343 cm.

Tank: 35 l.

Cylinder: 3

Moment: 96

Gear: Manuel gear

Bredde: 163 cm.

Km/l: 22,2 l.

Antal ventiler: 12

Topfart: 157 ktm/t.

Højde: 147 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 13,70 sek.

Vægt: 905 kg.

DKK 660
Produktionsår:
-

LC BILER / Egedal Autocenter A/S - Skatskærvej 1 - 3650 Ølstykke Tlf.: (+45) 30 11 00 80 - Email: salg@lcbiler.dk

Finanseringtilbud
LC BILER / Egedal Autocenter A/S tilbyder at finansiere denne Peugeot 107 i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud
skal du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 24.990. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 24 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 9.996 (40%)

kr. 14.994

kr. 5.351

kr. 20.345

6,11%

67,47%

kr. 1.696

kr. 8.000 (32%)

kr. 16.990

kr. 5.632

kr. 22.622

6,11%

62,04%

kr. 1.886

kr. 9.996 (40%)

kr. 14.994

kr. 6.535

kr. 21.529

6,11%

40,90%

kr. 898

kr. 8.000 (32%)

kr. 16.990

kr. 6.885

kr. 23.875

6,11%

37,87%

kr. 995

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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