3S Bilsalg

Peugeot 3008 · 1,6 · e-HDi 114 Style ESG0-100 km/t.: 12,60 sek.
Pris: 128.000,Type:

Personvogn

Modelår:

2013

1. indreg:

07/2013

Kilometer:

159.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Sortmetal

Antal døre:

5

Ὡ KØB DENNE BIL ONLINE Ὡ Grundet den forsatte nedlukning af detailhandlen t.o.m. 7. februar må vi ikke modtage private kunder
fysisk i forretningen men vi er til gengæld klar til at modtage jer onlineἿὋ Er du erhvervskunde må vi gerne byde dig velkommen i
forretningen. Ring venligst og book en fremvisning. ὩKØB TRYGT BIL HOS OS ONLINEὩ ✔️Bilen leveres nyserviceret · nysynet og
kan evt. leveres til din adresse i hele Danmark GRATIS. ✔️Alle vores biler holder udenfor · i er velkommen til at komme og kigge på
demὩ ✔️Vi FaceTimer gerne fremvisninger af vores bilerᾓἿ ✔️Vi sender gerne yderligere billeder/videoer på mail/SMS ✔️Købs- og
finansieringskontrakt sendes og underskrives sikkert digitalt✍Ἷ Vi sidder klar på 28978761Ὅ eller E-mail: info@3SBILSALG.dk Fra
mandag til fredag kl. 10-17:30. Søndag kl. 10-14. BEMÆRK STYLE MODEL MED PANORAMA GLASTAG FLOT OG VELHOLDT
PEUGEOT LEVERES MED 24 MÅNEDERS REKLAMATIONSRET · DE FØRSTE 6 MÅNEDERS 100% GARANTI PÅ DRIVLINIEN
FINANSIERING TILBYDES MED ELLER UDEN UDBETALING 1 ejer · ikke ryger · lev. nysynet · fuld servicebog hos Peugeot ·
tandrem skriftet ved 119.000 km UDSTYR: panoramatag · aut.gear/tiptronic · 17" alufælge · airc. · fuldaut. klima · 2 zone klima ·
motorkabinevarmer · fjernb. c.lås · parkeringssensor (bag) · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · auto. nedbl. bakspejl ·
udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæder · 4x el-ruder · el-spejle m/varme · automatisk start/stop ·
dæktryksmåler · elektrisk parkeringsbremse · cd/radio · håndfrit til mobil · bluetooth · usb tilslutning · aux tilslutning · multifunktionsrat ·
ratgearskifte · læderrat · armlæn for/bag · isofix · splitbagsæde · kopholder for/bag · automatisk lys · tågelygter · blanke rudelister ·
blanke sidespejle · 6 airbags · abs · antispin · esp · servo · mørktonede ruder i bag · aftag. træk · diesel partikel filter · tidligere
undervognsbehandlet · 2 delt bagklap
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,6

Effekt: 114 HK.

Forhjulstræk

Længde: 437 cm.

Tank: 60 l.

Cylinder: 4

Moment: 270

Gear: Automatgear

Bredde: 184 cm.

Km/l: 23,8 l.

Antal ventiler: 8

Topfart: 183 ktm/t.

Højde: 164 cm

Ejerafgift:

3S Bilsalg - Frydensbergvej 10 - 3660 Stenløse Tlf.: (+45) 48 21 99 00 / 28 97 87 61 - Email: info@3sbilsalg.dk

Finanseringtilbud
3S bilsalg ApS tilbyder at finansiere denne Peugeot 3008 i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du
blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 128.000. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 0 (0%)

kr. 128.000

kr. 51.156

kr. 179.156

5,38%

9,24%

kr. 1.867

kr. 12.800 (10%)

kr. 115.200

kr. 48.268

kr. 163.468

5,38%

9,66%

kr. 1.703

kr. 25.600 (20%)

kr. 102.400

kr. 45.353

kr. 147.753

5,38%

10,18%

kr. 1.540

kr. 38.400 (30%)

kr. 89.600

kr. 42.449

kr. 132.049

5,38%

10,84%

kr. 1.376

kr. 51.200 (40%)

kr. 76.800

kr. 39.542

kr. 116.342

5,38%

11,73%

kr. 1.213

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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