Renault Kadjar · 1,3 · TCe 140 Zen
Pris: 209.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2018

1. indreg:

04/2019

Kilometer:

53.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Gråmetal

Antal døre:

5

navigation · nøgle fri start/adgang · parkeringssensor for/bag med akustiskvisning · gardinairbags for og bag · Airbags foran og i
siderne (hoved og bryst) · Tågeforlygter med statisk kurvelys · Advarsel v. vognbaneskift · skiltegenkendelse · 17" alufælge · 2 zone
klima · fjernb. c.lås · nøglefri betjening · fartpilot · kørecomputer · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæder ·
4x el-ruder · el-klapbare sidespejle m. varme · parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) · automatisk start/stop · dæktryksmåler ·
elektrisk parkeringsbremse · skiltegenkendelse · cd/radio · dab radio · multifunktionsrat · bluetooth · musikstreaming via bluetooth ·
digitalt cockpit · android auto · apple carplay · usb tilslutning · armlæn · isofix · bagagerumsdækken · kopholder · stofindtræk ·
splitbagsæde · læderrat · tågelygter · automatisk lys · fjernlysassistent · led kørelys · airbag · abs · antispin · esp · vognbaneassistent ·
tonede ruder · 1 ejer · service ok · stemmestyring · selealarm · radio touch · www.jensfisker.dK
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 1,3

Effekt: 140 HK.

Forhjulstræk

Længde: 449 cm.

Cylinder: 4

Moment: 240

Gear: Manuel gear

Bredde: 184 cm.

Antal ventiler: 16

Topfart: 203 ktm/t.

Højde: 161 cm

0-100 km/t.: 10,4 sek.

Vægt: 1.308 kg.

Økonomi
Tank: 60 l.
Km/l: 18,6 l.
Ejerafgift:
DKK 1.960
Produktionsår:
-

Jens Fisker Automobiler A/S - Håndværkervej 18 - 8600 Silkeborg Tlf.: (+45) 86 20 27 10 - Email: salg@jensfisker.dk

Finanseringtilbud
Jens Fisker Automobiler A/S tilbyder at finansiere denne Renault Kadjar i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte
dette tilbud skal du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 209.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 41.980 (20%)

kr. 167.920

kr. 54.423

kr. 222.343

4,06%

7,57%

kr. 2.317

kr. 62.970 (30%)

kr. 146.930

kr. 49.769

kr. 196.699

4,06%

7,90%

kr. 2.050

kr. 83.960 (40%)

kr. 125.940

kr. 45.242

kr. 171.182

4,06%

8,35%

kr. 1.784

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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