Seat Ibiza · 1,0 · TSi 95 FR
Pris: 159.995,Type:

Personvogn

Modelår:

2018

1. indreg:

07/2018

Kilometer:

95.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:
Antal døre:

5

Yderst velholdt Ibiza FR Formula Racing med stort set ALT I UDSTYR + 1 ejers med fuld servicebog & ny serviceret. + Dellæder
alcantara sportssæder + Fuld led forlygter + Apple carplay & android auto media plus 8" system + 17" alufælge + Sportslæderrat med
røde syninger + El-klapbare sidespejle m. varme + Håndfrit til mobil & musikstreaming via bluetooth + Regnsensor + Automatisk
nødbremsesystem + Mørktonede ruder i bag + Nye bremser for i Februar + Sportsmode VINTERHJUL: Flotte sorte 15" alufælge med
Bridgestone dæk kan tilkøbes 2.500 · - FULD UDSTYRSLISTE: Fuld led forlygter · apple carplay · android auto · multifunktionsrat ·
håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming via bluetooth · dellæder alcantara · 17" alufælge · airc. · mørktonede ruder i bag ·
regnsensor · udv. temp. måler · auto. nedbl. bakspejl · sædevarme · fartpilot · kørecomputer · infocenter · fjernb. c.lås · højdejust.
forsæder · 4x el-ruder · el-klapbare sidespejle m. varme · automatisk start/stop · dæktryksmåler · dab radio · sd kortlæser · usb
tilslutning · aux tilslutning · isofix · bagagerumsdækken · kopholder · læderrat · tågelygter · automatisk lys · 4 airbags · abs · antispin ·
esp · automatisk nødbremsesystem · 1 ejer · ikke ryger · service ok · sportssæder · sportsmode FINANSIERING: Med og uden
udbetaling – få altid et personligt tilbud! KVALITET: Testet og bestået vores 125 punkters kvalitetskontrol og 24 mdr. reklamationsret
LIVE VIDEO: Book en personlig ONLINE FREMVISNING. CORONA - Du kan trygt handle hos LC BILER - vi følger myndighedernes
anvisninger KASKOFORSIKRING tilbydes billigt · også til nye bilister BYTTEBILER er velkomne ÅBNINGSTIDER og info på
www.LCBILER.dk
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,0

Effekt: 95 HK.

Forhjulstræk

Længde: 406 cm.

Tank: 40 l.

Cylinder: 3

Moment: 175

Gear: Manuel gear

Bredde: 178 cm.

Km/l: 21,3 l.

Antal ventiler: 12

Topfart: 182 ktm/t.

Højde: 144 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 10,9 sek.

Vægt: 1.122 kg.

DKK 1.160
Produktionsår:

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

-

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 Seat Ibiza i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte
dette tilbud skal du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 159.995. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 31.999 (20%)

kr. 127.996

kr. 28.019

kr. 156.015

0,99%

5,20%

kr. 1.626

kr. 47.999 (30%)

kr. 111.996

kr. 26.499

kr. 138.495

0,99%

5,60%

kr. 1.443

kr. 63.998 (40%)

kr. 95.997

kr. 25.139

kr. 121.136

0,99%

6,18%

kr. 1.262

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.

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

