Mazda 6 · 2,2 · Sky-D 175 Optimum stc.
Pris: 244.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2017

1. indreg:

03/2017

Kilometer:

62.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Sortmetal

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. Pris incl.leveringsomk. · Optimum topmodel · aftag. træk · 19"
Alufælge og 17" vinteralu. ( alle 8 på originale Mazda fælge ) · navigation · headup display · bi-xenon · læderindtræk · nøglefri
betjening · parkeringssensor for/bag samt · bakkamera · mørktonede ruder i bag · el indst. forsæder m.memory på førersæde ·
lædermultirat med varme · ratstyret Bose stereo m.aux/usb indg. og DAB+ · skånebakke i bag samt vintermåtter · kørecomputer ·
sædevarme · regnsensor · fartpilot · auto. nedbl. bakspejl · bluetooth · 4x el-ruder · el-klapbare sidespejle m. varme · fjernb. c.lås · 2
zone klima · 19" alufælge · vognbaneassistent · automatisk nødbremsesystem · blindvinkelsassistent · skiltegenkendelse · led kørelys
· tågelygter · sportssæder · armlæn · isofix · kopholder · blanke tagrails og rudelister · indstigningslister med lys · 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: 2,2

Effekt: 175 HK.

Forhjulstræk

Længde: 481 cm.

Cylinder: 4

Moment: 420

Gear: Manuel gear

Bredde: 184 cm.

Antal ventiler: 16

Topfart: 221 ktm/t.

Højde: 148 cm

0-100 km/t.: 8,00 sek.

Vægt: 1.495 kg.

Økonomi
Tank: 62 l.
Km/l: 21,7 l.
Ejerafgift:
DKK 3.880

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 Mazda 6 i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud skal du blot
nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 244.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 49.225 (20%)

kr. 195.675

kr. 46.285

kr. 241.960

2,22%

5,51%

kr. 2.521

kr. 73.470 (30%)

kr. 171.430

kr. 43.595

kr. 215.025

2,22%

5,90%

kr. 2.240

kr. 97.960 (40%)

kr. 146.940

kr. 40.985

kr. 187.925

2,22%

6,45%

kr. 1.958

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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