Citroën C3 · 1,2 · PureTech 82 Triumph
Pris: 139.895,Type:

Personvogn

Modelår:

2020

1. indreg:

08/2020

Kilometer:

14.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Lysgrøn

Antal døre:

5

1 ejers Triumph topudstyrsmodel i perfekt stand med tonet panorama glastag! SÆRLIGT FORDELE: + Apple Carplay / Android Auto
navigation. + Tonet panorama glastag med afdækning. + Tofarvet lakering med sortmetallak på taget. + Fjernlysassistent. + 16"
alufælge originale Citroën med Michelin dæk. + Vejbane assistent. + Parkeringssencorer bag + Airbumpers på siderne så du undgår
"Bilka buler". + Originale mørktonede varmedæmpende ruder bag. + Læderrat med multifunktioner. + Fartpilot. + Fuld servicehistorik
fra Citroën og fortsat landsdækkende fabriksgaranti til 14. august 2022 · med mulighed for forlængelse 3 år ekstra. + Automatisk
nedblændeligt bakspejl. VINTERHJUL: Pæne stålfælge med gode vinterdæk fra 2020 merpris kr. 2.995 · - FULD UDSTYRSLISTE:
apple carplay · android auto · 16" alufælge · fuldaut. klima · fjernb. c.lås · fartpilot · kørecomputer · infocenter · auto. nedbl. bakspejl ·
udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. førersæde · glastag · 4x el-ruder · el-klapbare sidespejle m. varme ·
parkeringssensor (bag) · automatisk start/stop · dæktryksmåler · dab+ radio · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth ·
musikstreaming via bluetooth · usb tilslutning · isofix · bagagerumsdækken · kopholder · splitbagsæde · læderrat · tågelygter ·
automatisk lys · led kørelys · 6 airbags · abs · esp · vognbaneassistent · tonede ruder · mørktonede ruder i bag · 1 ejer · ikke ryger ·
nysynet · service ok · brugtbilsattest · fjernlysassistent 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. KASKOFORSIKRING tilbydes billigt · også til nye bilister BYTTEBILER er velkomne ÅBNINGSTIDER og info på
www.LCBILER.dk
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,2

Effekt: 82 HK.

Forhjulstræk

Længde: 399 cm.

Tank: 45 l.

Cylinder: 3

Moment: 118

Gear: Manuel gear

Bredde: 175 cm.

Km/l: 26,2 l.

Antal ventiler: 12

Topfart: 173 ktm/t.

Højde: 149 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 12,9 sek.

Vægt: 1.097 kg.

DKK 1.040

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

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 Citroën C3 i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte
dette tilbud skal du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 139.895. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 27.979 (20%)

kr. 111.916

kr. 28.650

kr. 140.566

1,40%

6,04%

kr. 1.465

kr. 41.969 (30%)

kr. 97.926

kr. 27.128

kr. 125.054

1,40%

6,52%

kr. 1.303

kr. 55.958 (40%)

kr. 83.937

kr. 26.224

kr. 110.161

1,40%

7,31%

kr. 1.148

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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