Opel Mokka X · 1,4 · T 140 Enjoy
Pris: 184.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2018

1. indreg:

03/2018

Kilometer:

60.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Gråmetal

Antal døre:

5

syn 2/2022 · service ok · senest 4/2022 v. km 57380 · touchskærm m. apple carplay · android auto · bluetooth · håndfrit til mobil · 17"
org. alufælge · varme i rat · fuldaut. klima · fartpilot m. fartbegrænser · kørecomputer · infocenter · sædevarme · regnsensor · udv.
temp. måler · fjernb. c.lås · startspærre · højdejust. førersæde · 4x el-ruder · el-spejle · automatisk start/stop · dæktryksmåler · cd/radio
· læder multifunktionsrat · usb tilslutning · aux tilslutning · isofix · bagagerumsdækken · kopholder · stofindtræk · splitbagsæde ·
tågelygter · automatisk lys · 6 airbags · abs · antispin · esp · servo · tonede ruder · ikke ryger · service ok · rigtig flot og velholdt · alle
vore biler er mekanisk klargjort og professionelt rengjort · ATTRAKTIV FINANSIERING · fra 1 ·66 % · 1920 kr/ mdl. ydelse · vi tager
naturligvis din brugte bil i bytte · SE FLERE BILER PÅ AUTOVEST.DK
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,4

Effekt: 140 HK.

Forhjulstræk

Længde: 428 cm.

Tank: 53 l.

Cylinder: 4

Moment: 200

Gear: Manuel gear

Bredde: 178 cm.

Km/l: 16,1 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 193 ktm/t.

Højde: 166 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 9,9 sek.

Vægt: 1.294 kg.

DKK 3.120
Produktionsår:
-
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Finanseringtilbud
Auto Vest tilbyder at finansiere denne Opel Mokka X i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud skal du blot nævne det for
forhandleren.
Bilens pris: kr. 184.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 37.165 (20%)

kr. 147.735

kr. 40.159

kr. 187.894

2,17%

6,28%

kr. 1.958

kr. 55.470 (30%)

kr. 129.430

kr. 38.171

kr. 167.601

2,17%

6,79%

kr. 1.746

kr. 73.960 (40%)

kr. 110.940

kr. 36.157

kr. 147.097

2,17%

7,47%

kr. 1.533

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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