Renault Captur · 1,3 · TCe 155 Intens EDC
Pris: 304.600,Type:

Personvogn

Modelår:

2020

1. indreg:

/

Kilometer:

0 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Rødmetal

Antal døre:

5

Renault Captur Intens 1 ·3 TCe 155 EDC. Denne Captur er en sand udstyrsbombe · kom og oplev den. aut.gear/tiptronic · 17" alufælge
· varme i rat · fuldaut. klima · fjernb. c.lås · parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) · bakkamera · ratgearskifte · fartpilot ·
kørecomputer · infocenter · startspærre · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæder · 4x
el-ruder · el-klapbare sidespejle m. varme · nøglefri betjening · adaptiv fartpilot · automatisk start/stop · dæktryksmåler ·
træthedsregistrering · skiltegenkendelse · dab+ radio · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming via
bluetooth · digitalt cockpit · android auto · apple carplay · internet · usb tilslutning · armlæn · isofix · bagagerumsdækken · kopholder ·
stofindtræk · dellæder · kunstlæder · splitbagsæde · læderrat · automatisk lys · fjernlysassistent · led kørelys · fuld led forlygter · 6
airbags · abs · antispin · esp · servo · vognbaneassistent · blindvinkelsassistent · automatisk nødbremsesystem · tagræling · tonede
ruder · mørktonede ruder i bag. Bilen kan stå i Løgstør/Fjerritslev - Ring inden du kigger forbi · så du ikke kører forgæves. Bilen kan
finansieres med og uden udbetaling. Vogn: 801330
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Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,3

Effekt: 155 HK.

Forhjulstræk

Længde: 423 cm.

Tank: 48 l.

Cylinder: 4

Moment: 270

Gear: Automatgear

Bredde: 180 cm.

Km/l: 20,8 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 202 ktm/t.

Højde: 158 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 8,60 sek.

Vægt: 1.241 kg.

DKK NaN
Produktionsår:
-
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Finanseringtilbud
Auto Fjerritslev A/S tilbyder at finansiere denne Renault Captur i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud
skal du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 304.600. Lånetype: Fast rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 121.840 (40%) kr. 182.760

Lånebeløb

kr. 37.508

kr. 220.268

1,70%

4,89%

kr. 2.295

kr. 91.380 (30%)

kr. 213.220

kr. 40.942

kr. 254.162

1,70%

4,58%

kr. 2.648

kr. 60.920 (20%)

kr. 243.680

kr. 44.467

kr. 288.147

1,70%

4,36%

kr. 3.002

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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