Nissan Qashqai · 1,5 · dCi 110 Tekna
Pris: 149.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2015

1. indreg:

05/2015

Kilometer:

133.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Sortmetal

Antal døre:

5

Denne bil kan sælges med 100% Autotjek Garanti · navigation · bluetooth · musikstreaming via bluetooth · glastag · fartpilot · nøglefri
betjening · bakkamera · parkeringssensor (for) · parkeringssensor (bag) · automatisk parkerings system · vognbaneassistent · 18"
alufælge · 2 zone klima · kørecomputer · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · el indst. førersæde · 4x el-ruder · el-klapbare
sidespejle · dæktryksmåler · elektrisk parkeringsbremse · skiltegenkendelse · cd/radio · multifunktionsrat · usb tilslutning · aux
tilslutning · armlæn · isofix · bagagerumsdækken · kopholder · dellæder · splitbagsæde · tågelygter · automatisk lys · airbag · abs · esp
· mørktonede ruder i bag · ikke ryger · lev. nysynet · service ok · aftag. træk · diesel partikel filter · tidligere undervognsbehandlet ·
Meget pæn og velholdt. Kører godt · Evt.36 mdr. mekanisk garanti som dækker over i hele landet · Vi tilbyder finansiering med - og
uden udbetaling. Ring for rådgivning - så finder vi den bedst mulige løsning for dig
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 1,5

Effekt: 110 HK.

Forhjulstræk

Længde: 438 cm.

Cylinder: 4

Moment: 260

Gear: Manuel gear

Bredde: 181 cm.

Antal ventiler: 8

Topfart: 180 ktm/t.

Højde: 159 cm

0-100 km/t.: 12,4 sek.

Vægt: 1.285 kg.

Økonomi
Tank: 55 l.
Km/l: 26,3 l.
Ejerafgift:
DKK 2.640
Produktionsår:
-

Helsinge biler - Rundinsvej 61 - 3200 Helsinge Tlf.: (+45) 48 79 33 10 eller 20 65 83 73 - Email: mail@helsingebiler.dk

Finanseringtilbud
Helsinge Biler tilbyder at finansiere denne Nissan Qashqai i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du
blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 149.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 60 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 29.980 (20%)

kr. 119.920

kr. 38.242

kr. 158.162

4,06%

12,11%

kr. 2.637

kr. 44.970 (30%)

kr. 104.930

kr. 36.453

kr. 141.383

4,06%

13,15%

kr. 2.357

kr. 59.960 (40%)

kr. 89.940

kr. 34.656

kr. 124.596

4,06%

14,54%

kr. 2.077

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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