Mazda 6 · 2,2 · SkyActiv-D 175 Optimum stc. aut.
Pris: 174.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2014

1. indreg:

04/2014

Kilometer:

141.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Hvidmetal

Antal døre:

5

BEMÆRKNINGER: - TOPMODEL OPTIMUM AUT. - LÆDERSÆDER - NAVIGATION - BLUETOOTH - FARTPILOT - LANEASSIST ISOFIX - NØGLEFRI ADGANG OG START - BOSE LYDSYSTEM - XENON LYS - PARKERINGSSENSOR FOR PARKERINGSSENSOR BAG - BAKKAMERA - ANHÆNGER TRÆK 1600 KG - NYE 19" ALUFÆLE/DÆK - VINTERHJUL UNDERVOGNSBEHANDLET aut. · 19" alufælge · vinterhjul · 2 zone klima · fjernb. c.lås · nøglefri betjening · fartpilot · kørecomputer ·
infocenter · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæder · el indst. førersæde m. memory · 4x el-ruder ·
el-klapbare sidespejle · bakkamera · parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) · navigation · multifunktionsrat · bluetooth · usb
tilslutning · aux tilslutning · armlæn · isofix · bagagerumsdækken · kopholder · læderindtræk · splitbagsæde · læderrat · sportssæder ·
lygtevasker · tågelygter · xenonlys · airbag · auto. nedbl. bakspejl · abs · esp · vognbaneassistent · tagræling · mørktonede ruder i bag
· ikke ryger · træk · diesel partikel filter · tidligere undervognsbehandlet · Vi samarbejder med bla. Santander · hvorved vi kan tilbyde de
billigste · bedste og mest fleksible billån – både med og uden udbetaling. Ligeledes kan vi lave Flexleasing til erhverv på flere biler.
Mulighederne er mange · så tøv ikke med at kontakte os. Vi tager gerne din gamle bil i bytte - denne kan evt. indgå som udbetalingen ·
eller en del af samme. Kør hjem med det samme - Vi er nummerpladeoperatør · så vi kan montere pladerne på bilen med det samme
Åbningstider: Mandag til torsdag fra kl. 08.00 til 17.00 · Fredag fra kl 08.00 til 14.00 · Lørdag lukket · Søndage og helligedage i følge
forudgående aftale · Kontakt os gerne før en besigtigelse · da bilen kan være under klargøring eller solgt til anden side · Stig Jensen
Automobiler er en familieejet virksomhed · som blev grundlagt tilbage i 1965 · hvilket er din sikkerhed for en god og sikker handel
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Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 2,2

Effekt: 175 HK.

Forhjulstræk

Længde: 487 cm.

Tank: 62 l.

Cylinder: 4

Moment: 380

Gear: Automatgear

Bredde: 184 cm.

Km/l: 20,4 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 215 ktm/t.

Højde: 145 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 8,6 sek.

Vægt: 1.405 kg.

DKK 5.260
Produktionsår:
-
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Finanseringtilbud
Stig Jensen Automobiler tilbyder at finansiere denne Mazda 6 i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud
skal du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 174.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 48 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 34.980 (20%)

kr. 139.920

kr. 29.205

kr. 169.125

3,03%

10,06%

kr. 3.524

kr. 52.470 (30%)

kr. 122.430

kr. 27.346

kr. 149.776

3,03%

10,76%

kr. 3.121

kr. 69.960 (40%)

kr. 104.940

kr. 25.488

kr. 130.428

3,03%

11,68%

kr. 2.718

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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