Ford Galaxy · 2,0 · TDCi 150 Titanium aut.
Pris: 359.800,Type:

Personvogn

Modelår:

2018

1. indreg:

02/2018

Kilometer:

60.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Koksmetal

Antal døre:

5

VI TILBYDER ✅ 5 stjerner på Trustpilot ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ ✅ Finansiering med og uden udbetaling ✅ Mulighed for garantiordning som
dækker din bil i hele EU ✅ Din gamle bil tager vi i bytte ✅ Bilforsikring med gode vilkår og månedlig betaling uden merpris. BILENS
INFO: ✅ADAPTIV FARTPILOT ✅SONY LYDPAKKE ✅STØJDÆMPENDE RUDER ✅KAMERA FOR OG BAG ✅DAB RADIO
✅INTEGRERET NAVIGATION ✅APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO ✅ELBAGKLAP ✅SIKKERHEDSPAKKE MED NØDBREMSE
OG VOGNBANEASSISTENT ✅TRÆK TIL 2000 KG KAN MONTERES OG BILEN KAN LEVERES MED OP TIL 2 ÅRS
CARGARANTIE. aut.gear/tiptronic · 17" alufælge · 2 zone klima · fjernb. c.lås · parkeringssensor · parkeringssensor (bag) ·
parkeringssensor (for) · ratgearskifte · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · varme i forrude · auto. nedbl. bakspejl · udv.
temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæde · el indst. forsæder · 4x el-ruder · el-klapbare sidespejle m. varme ·
nøglefri betjening · bakkamera · adaptiv fartpilot · automatisk start/stop · el betjent bagklap · dæktryksmåler · elektrisk
parkeringsbremse · skiltegenkendelse · cd/radio · dab radio · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth ·
musikstreaming via bluetooth · android auto · apple carplay · usb tilslutning · armlæn · isofix · splitbagsæde · læderrat · 3 individuelle
sæder i bag · lygtevasker · tågelygter · automatisk lys · kurvelys · led kørelys · 7 airbags · abs · antispin · esp · servo · lane assist ·
automatisk nødbremsesystem · tagræling · ikke ryger · diesel partikel filter · fjernlysassistent · 1 ejer.
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 2,0

Effekt: 150 HK.

Forhjulstræk

Længde: 484 cm.

Tank: 68 l.

Cylinder: 4

Moment: 350

Gear: Automatgear

Bredde: 192 cm.

Km/l: 19,2 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 192 ktm/t.

Højde: 175 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 10,90 sek.

Vægt: 1.660 kg.

DKK 5.180
Produktionsår:
-

Kim Alminde Automobiler ApS - Nordre Fabriksvej 24 - 8722 Hedensted Tlf.: (+45) 70 60 58 80 - Email: kontakt@kim-alminde.dk

Finanseringtilbud
Kim Alminde Automobiler ApS tilbyder at finansiere denne Ford Galaxy i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte
dette tilbud skal du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 359.800. Lånetype: Fast rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 143.920 (40%) kr. 215.880

Lånebeløb

kr. 51.005

kr. 266.885

2,52%

5,60%

kr. 2.781

kr. 107.940 (30%) kr. 251.860

kr. 56.890

kr. 308.750

2,52%

5,36%

kr. 3.217

kr. 71.960 (20%)

kr. 62.659

kr. 350.499

2,52%

5,17%

kr. 3.652

kr. 287.840

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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