Kia Ceed · 1,6 · CRDi 136 GT-Line SW DCT
Pris: 299.999,Type:

Personvogn

Modelår:

2020

1. indreg:

02/2020

Kilometer:

1.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Sortmetal

Antal døre:

5

*** CEED SW GT-LINE *** Udstyr: DCT-Gearkasse med 7 gear · 17" alufælge · 2 zone fuldautomatisk klima · parkeringssensor (bag) ·
ratgearskifte · kørecomputer · infocenter · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæder · 4x
el-ruder · el-spejle m/varme · 10.25" touch skærm med navigation · bakkamera · JBL lydanlæg med 8 højtalere · apple carplay ·
android auto · dab+ radio · bluetooth · musikstreaming via bluetooth · håndfrit til mobil · multifunktionsrat · adaptiv fartpilot · automatisk
start/stop · dæktryksmåler · elektrisk parkeringsbremse · armlæn · isofix · bagagerumsdækken · kopholder · splitbagsæde · læderrat ·
varme i rat · sportssæder · tågelygter · automatisk lys · fjernlysassistent · led kørelys · led baglygter · fjernb. c.lås · alarm · airbags ·
abs · antispin · esp · startspærre · servo · træthedsregistrering · vognbaneassistent · automatisk nødbremsesystem · tagræling ·
tonede ruder · diesel partikel filter · m.m. *** Billeder kommer snart ***
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,6

Effekt: 136 HK.

Forhjulstræk

Længde: 460 cm.

Tank: 50 l.

Cylinder: 4

Moment: 320

Gear: Automatgear

Bredde: 180 cm.

Km/l: 26,2 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 200 ktm/t.

Højde: 147 cm

Ejerafgift:

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

Vægt: 1.327 kg.

DKK 3.260
Produktionsår:
-

Mørch Automobiler A/S - Anders Mørchs Vej 3 - 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 96 32 22 22 - Email: salg@mabiler.dk

Finanseringtilbud
Mørch Automobiler A/S tilbyder at finansiere denne Kia Ceed i samarbejde med Kia Finans. Vil du benytte dette tilbud skal du blot nævne
det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 299.999. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 120.000 (40%) kr. 179.999

Lånebeløb

kr. 30.340

kr. 210.339

1,16%

4,03%

kr. 2.186

kr. 90.000 (30%)

kr. 209.999

kr. 31.865

kr. 241.864

1,16%

3,64%

kr. 2.514

kr. 60.300 (20%)

kr. 239.699

kr. 33.271

kr. 272.970

1,16%

3,34%

kr. 2.838

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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