Honda Jazz · 1,5 · i-VTEC Dynamic
Pris: 154.895,Type:

Personvogn

Modelår:

2018

1. indreg:

03/2018

Kilometer:

41.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Sortmetal

Antal døre:

5

Dynamic sportslig Jazz topmodel med 130 HK 1 ·5L i-VTEC motor - her i topstand! SÆRLIGT UDSTYR: + Fuld LED forlygter. + Helt
nye 18" alufælge med nye performance Yokohama dæk (se første billede) merpris kun kr. 6.495 - (halv nypris). + Som standard leveres
bilen med de originale 16" alufælge med sommerdæk (se sidste billede). + Parkeringssensor for og bag. + Integreret navigation. +
Fartpilot med begrænser funktion. + Regnsensor. + Vejskiltegenkendelse. + El-klapbare sidespejle m. varme. + Bluetooth telefoni og
musikstreaming. + Aircondition. + Vognbaneassistent. + "MAGIC SEATS" bagsæder kan klappes op og give uanede pladsmuligheder.
+ Komplet servicehistorik og leveres nyserviceret og nysynet. KVALITET: + Testet og bestået vores 125 punkters kvalitetskontrol. + Vi
yder 24 mdr. reklamationsret. + Nysynet uden anmærkninger. + Topklargjort med grundig kabinerensning og højglanspoleret · samt
lakforseglet med langtidsholdbar voks. + Gerne uvildig fejlfri brugtbilstest og 2 års landsdækkende LC-TRYGHEDSPAKKE. FULD
UDSTYRSLISTE: airc. · fjernb. c.lås · fartpilot · kørecomputer · infocenter · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust.
førersæde · 4x el-ruder · el-klapbare sidespejle m. varme · parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) · automatisk start/stop ·
dæktryksmåler · skiltegenkendelse · cd/radio · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming via
bluetooth · usb tilslutning · armlæn · isofix · bagagerumsdækken · kopholder · splitbagsæde · læderrat · tågelygter · automatisk lys ·
led kørelys · 6 airbags · abs · antispin · esp · vognbaneassistent · automatisk nødbremsesystem · tonede ruder · ikke ryger · nysynet ·
service ok · brugtbilsattest · fuld led forlygter · dab radio LIVE VIDEO: Book en personlig ONLINE FREMVISNING.
KASKOFORSIKRING: Tilbydes billigt · også til nye bilister BYTTEBILER: Vi tager alle biler i bytte! ÅBNINGSTIDER: Mandag - Fredag
kl. 10:00 - 17:30. Søndag kl. 10:00 - 1500. For helligdage se info på www.LCBILER.dk
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,5

Effekt: 130 HK.

Forhjulstræk

Længde: 405 cm.

Tank: 40 l.

Cylinder: 4

Moment: 155

Gear: Manuel gear

Bredde: 169 cm.

Km/l: 16,9 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 190 ktm/t.

Højde: 153 cm

Ejerafgift:

LC BILER / Egedal Autocenter A/S - Skatskærvej 1 - 3650 Ølstykke Tlf.: (+45) 30110080 - Email: salg@lcbiler.dk

0-100 km/t.: 8,7 sek.

Vægt: 1.104 kg.

DKK 2.620
Produktionsår:
-

LC BILER / Egedal Autocenter A/S - Skatskærvej 1 - 3650 Ølstykke Tlf.: (+45) 30110080 - Email: salg@lcbiler.dk

Finanseringtilbud
LC BILER / Egedal Autocenter A/S tilbyder at finansiere denne Honda Jazz i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte
dette tilbud skal du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 154.895. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 84 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 30.979 (20%)

kr. 123.916

kr. 42.911

kr. 166.827

4,06%

9,25%

kr. 1.987

kr. 46.469 (30%)

kr. 108.426

kr. 39.797

kr. 148.223

4,06%

9,78%

kr. 1.765

kr. 61.958 (40%)

kr. 92.937

kr. 36.886

kr. 129.823

4,06%

10,54%

kr. 1.546

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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