Skoda Octavia · 1,4 · TSi 150 Motor
Style
Volume: 1,4
Cylinder: 4

Ydelse

Transmission

Effekt: 150 HK.
Pris: 184.990,Moment: 250

Antal ventiler: 16

Type:

Forhjulstræk

Gear: Manuel g

Topfart: 215 ktm/t.
0-100 km/t.: 8,40
sek.
Personvogn

Modelår:

2016

1. indreg:

06/2016

Kilometer:

41.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Koksmetal

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. Attraktiv finansiering uden udbetaling – kontakt os!
Testet og bestået vores 125 punkters kvalitetskontrol + 24 mdr. reklamationsret + evt. 2 års landsdækkende LC-TRYGHEDSPAKKE.
Fantastisk flot og velholdt bil - kun 1 privat ejer - aldrig demo- eller udlejningsbil - veludstyret Style model - navigation via Smartlink
(Apple Carplay/Android Auto/Mirrorlink) - bluetooth m/audiostreaming - p-sensorer for og bag - radio m/stor touchskærm - dobbelt
klimaanlæg - org. 16" alufælge - fartpilot - sædevarme - regnsensor - autonedbl. bakspejl - læderrat m/multifunktion - led baglygter og
meget mere - overholdt med service - nysynet. apple carplay · android auto · navigation via Smartlink · bluetooth m/audiostreaming ·
radio m/touchskærm · usb · aux · parkeringssensor · 2 zone klima · 16" alufælge · fartpilot · auto. nedbl. bakspejl · sædevarme ·
regnsensor · læderrat · multifunktionsrat · armlæn · led baglygter · automatisk lys · tågelygter · 6 gear · køl i handskerum · fjernb. c.lås
· kørecomputer · infocenter · udv. temp. måler · komfortblink · højdejust. forsæder · 4 vejs justerb. rat · 4x el-ruder · el-spejle m/varme ·
el-sammenklappelige sidespejle · automatisk start/stop · dæktryksmåler · bagagerumsdækken · kopholder · splitbagsæde · skilem ·
ventilation ved bagsæderne · 12v stik i bagagerummet · lygtevasker · chromlister udv. · servo · solbrilleholder · 8 airbags · esp · isofix ·
passagerairbag on/off · 1 ejer · ikke ryger · nysynet · service ok. Billig kaskoforsikring fra 21 år. Alle biler tages i bytte. 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.

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 Skoda Octavia i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du
benytte dette tilbud skal du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 184.990. Lånetype: Fast rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 73.996 (40%)

kr. 110.994

kr. 28.878

kr. 139.872

3,55%

12,50%

kr. 2.915

kr. 55.497 (30%)

kr. 129.493

kr. 30.654

kr. 160.147

3,55%

11,39%

kr. 3.337

kr. 73.996 (40%)

kr. 110.994

kr. 31.712

kr. 142.706

3,55%

10,88%

kr. 2.379

kr. 36.998 (20%)

kr. 147.992

kr. 33.008

kr. 181.000

3,55%

10,74%

kr. 3.771

kr. 55.497 (30%)

kr. 129.493

kr. 33.824

kr. 163.317

3,55%

9,97%

kr. 2.723

kr. 73.996 (40%)

kr. 110.994

kr. 34.566

kr. 145.560

3,55%

9,79%

kr. 2.022

kr. 36.998 (20%)

kr. 147.992

kr. 36.537

kr. 184.529

3,55%

9,43%

kr. 3.076

kr. 55.497 (30%)

kr. 129.493

kr. 37.039

kr. 166.532

3,55%

9,02%

kr. 2.313

kr. 73.996 (40%)

kr. 110.994

kr. 37.439

kr. 148.433

3,55%

9,02%

kr. 1.768

kr. 36.998 (20%)

kr. 147.992

kr. 40.108

kr. 188.100

3,55%

8,57%

kr. 2.613

kr. 55.497 (30%)

kr. 129.493

kr. 40.266

kr. 169.759

3,55%

8,35%

kr. 2.022

kr. 73.996 (40%)

kr. 110.994

kr. 40.354

kr. 151.348

3,55%

8,44%

kr. 1.577

kr. 55.497 (30%)

kr. 129.493

kr. 43.531

kr. 173.024

3,55%

7,84%

kr. 1.803

kr. 36.998 (20%)

kr. 147.992

kr. 43.705

kr. 191.697

3,55%

7,94%

kr. 2.283

kr. 36.998 (20%)

kr. 147.992

kr. 47.345

kr. 195.337

3,55%

7,48%

kr. 2.035

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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