Ford C-MAX · 1,5 · TDCi 120 Business Van
Pris: 134.900,- inkl.
moms
Type:

Varevogn -Moms

Modelår:

2017

1. indreg:

05/2017

Kilometer:

26.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Hvid

Antal døre:

5

Grundet Corona restriktioner for detailhandlen må vi ikke fremvise vore biler for privatpersoner på egen adresse i perioden 24.12.20 til
og med 07.02.2021- Er du erhvervskunde er butikken stadig åben for dig. Fremvisning for private vil kunne ske udenfor firmaets
adresse imod forudgående aftale omkring tid og sted. Vi sidder i vor normale åbningstid klar ved telefonerne og besvarer løbende
mails. Biler der er købt og betalt vil kunne udleveres i lukkeperioden. prisen er incl.nr.plader og leveringsomk. · moms er indbetalt for
privatanvendelse · stor touch navigation · mørktonede ruder i bag · 2 zone klima · 16" alufælge · bluetooth · sportslædermultirat ·
ratstyret cd/radio med usb indg. · bakkestartassist · fartpilot · sædevarme · kørecomputer · højdejust. førersæde · el-ruder · el-spejle ·
fjernb. c.lås · tågelygter · lygtevasker · armlæn · kopholder · træk kan monteres fra kr.6.000 · 6 airbags · esp · 1 ejer · service ok · optil
2 års garanti og/eller fejlfri fdm-attest · billig finansiering tilbydes ¤ Komplet mekanisk samt kosmetisk klargøring ¤ Mulighed for udvidet
2 årig drivliniegaranti ¤ Mulighed for fejlfri fdm- eller Applaus brugtbilstest ¤ Skriftlig km.Garanti ¤ Restgældsgaranti ¤ Medlem af FDM ·
Autobranchen Danmark · Silkeborg Bilernes By ¤ Toprating på Trustpilot ¤ Mere end 60 års erfaring med brugte biler ¤ Kundevenlige
åbningstider ¤ Se mere på www.autoforum-silkeborg.dk
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 1,5

Effekt: 120 HK.

Forhjulstræk

Længde: cm.

Cylinder:

Moment:

Gear: Manuel gear

Bredde: cm.

Antal ventiler:

Topfart: ktm/t.

Højde: cm

0-100 km/t.: sek.

Vægt: NaN kg.

Økonomi
Tank: l.
Km/l: 24,4 l.
Ejerafgift:
DKK 3.020
Produktionsår:
-

Silkeborg Autoforum A/S - Bredhøjvej 2-4 - 8600 Silkeborg Tlf.: (+45) 86 82 82 00 - Email: klaus@autoforum-silkeborg.dk

Finanseringtilbud
Silkeborg Autoforum A/S tilbyder at finansiere denne Ford C-MAX i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud skal du blot
nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 134.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 27.115 (20%)

kr. 107.785

kr. 36.687

kr. 144.472

2,22%

7,79%

kr. 1.505

kr. 40.470 (30%)

kr. 94.430

kr. 35.223

kr. 129.653

2,22%

8,50%

kr. 1.351

kr. 53.960 (40%)

kr. 80.940

kr. 33.750

kr. 114.690

2,22%

9,44%

kr. 1.195

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.

Silkeborg Autoforum A/S - Bredhøjvej 2-4 - 8600 Silkeborg Tlf.: (+45) 86 82 82 00 - Email: klaus@autoforum-silkeborg.dk

