Toyota Yaris · 1,0 · VVT-i T3
Pris: 118.895,Type:

Personvogn

Modelår:

2018

1. indreg:

11/2018

Kilometer:

77.700 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Koksmetal

Antal døre:

5

Topmodellen T3 med masser af udstyr og fuld servicehistorik! SÆRLIGT UDSTYR: + Tidligere undervognsbehandlet med PAVA
rustbeskyttelse. + 4 nye sommerdæk monteret. + Stor touch skæm med bl.a. bakkamera. + Bluetooth telefoni og musikstreaming. +
Mørktonede varmedæmpende ruder bag. + Fartpilot. + 2 zone klimaanlæg. + Fjernlysassistent. + Regnsensor. + Vognbaneassistent. +
Automatisk nødbremsesystem. + Læderrat med multifunktioner. + Skiltegenkendelse · systemet kan advare ved
hastighedsoverskridelser. + Sædevarme. + Seneste service udført ved 61.345 km. 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. VINTERHJUL: Vi finder altid et godt tilbud i nye eller brugte vinterhjul. FINANSIERING: Kontakt os og få
udregnet et PERSONLIGT finansieringstilbud - det er altid billigst.. FULD UDSTYRSLISTE: 2 zone klima · fjernb. c.lås · fartpilot ·
kørecomputer · infocenter · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. førersæde · el-spejle m/varme · bakkamera ·
multifunktionsrat · bluetooth · musikstreaming via bluetooth · usb tilslutning · isofix · kopholder · stofindtræk · splitbagsæde · læderrat ·
tidligere undervognsbehandlet · tågelygter · dæktryksmåler · fjernlysassistent · antispin · esp · servo · vognbaneassistent · mørktonede
ruder i bag · service ok · brugtbilsattest · nysynet · 7 airbags · automatisk nødbremsesystem · 4x el-ruder · ingen hattehylde · ikke
ryger · tonede ruder · abs · led kørelys · skiltegenkendelse · dab+ radio · aux tilslutning 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: 1,0

Effekt: 72 HK.

Forhjulstræk

Længde: 395 cm.

Tank: 42 l.

Cylinder: 3

Moment: 93

Gear: Manuel gear

Bredde: 170 cm.

Km/l: 23,4 l.

Antal ventiler: 12

Topfart: 155 ktm/t.

Højde: 151 cm

Ejerafgift:

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

0-100 km/t.: 15,3 sek.

Vægt: 955 kg.

DKK 1.120
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 Toyota Yaris i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte
dette tilbud skal du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 118.895. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 84 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 23.779 (20%)

kr. 95.116

kr. 34.481

kr. 129.597

3,55%

9,66%

kr. 1.543

kr. 35.669 (30%)

kr. 83.226

kr. 32.845

kr. 116.071

3,55%

10,48%

kr. 1.382

kr. 47.558 (40%)

kr. 71.337

kr. 31.086

kr. 102.423

3,55%

11,52%

kr. 1.220

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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