Motor
Honda CR-V · 1,6 · i-DTEC Comfort
Volume: 1,6
Cylinder: 4

Ydelse

Transmission

Effekt: 120 HK.
Pris: 199.800,Moment: 300

Antal ventiler: 16

Type:

Forhjulstræk

Gear: Manuel g

Topfart: 182 ktm/t.
0-100 km/t.: 11,20
sek.
Personvogn

Modelår:

2015

1. indreg:

12/2015

Kilometer:

80.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Brun

Antal døre:

5

6 gear · alu. · 2 zone klima · fjernb. c.lås · parkeringssensor · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · sædevarme ·
højdejust. forsæde · 4x el-ruder · el-spejle · bakkamera · automatisk start/stop · cd/radio · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til
mobil · bluetooth · armlæn · isofix · bagagerumsdækken · kopholder · læderrat · tågelygter · automatisk lys · led forlygter ( kørelys ) ·
airbag · abs · antispin · servo · automatisk nødbremsesystem · indfarvede kofangere · tagræling · lev. nysynet · diesel partikel filter ·
træk til 1700KG M/B · 600KG U/B. BILEN ER NY SERVICERET OG KLAR TIL HURTIG LEVERING obs! lav vægtafgift for en vogn i
denne klasse. kun 1500 ·- halvårligt. første reg for køretøj: 29-12-2015 Super pæn og velholdt. bemærk dette er en kampagne model
med massere udstyr · næsten tilsvarende en ' Elegance ' udstyrsvariant. af udstyr kan bla nævnes: 17 tommer originale Honda
alufælge i super fin stand · touchscreen med indbygget navigation og bluetooth til håndfri telefoni og afspilning af musik · træk til
1700KG M/B · massere kromdetaljer · bakkamera med drejefunktion og tilhørende baksensor for og bag samt el-styring til lændestøtte
i førersæde og meget mere Hos højbogaard biler er der god grund til at føle sig tryg! bilerne leveres gerne nysynet · serviceret og med
brugtvognsattest fra en uvildig synshal samt en 100% autotjek garanti ordning. læs mere om garanti ordning på sidste billede eller på
vores hjemmeside · www.hbg.dk · under ' autotjek garanti ' Attraktiv finansiering tilbydes med og uden udbetaling. Vi er
finansieringpartnere med Santander · Resursbank og basisbank · ansøg evt på vores hjemmeside under ' finansiering ' og få et
uforpligtende tilbud. STEL NR: SHSRE6720FU211977 I pris er lev/omk indkluderet. Se flere fine biler på www.hbg.dk Vores biler kan
ses og prøves på Industrivej 27B · 9440 Aabybro. Åbent alle hverdage fra 10:00-17:30 Lørdag/søndag fra 13:00-16:00 Vores
salgspersonale kan fanges alle dage på følgende numre: Anders: 26 43 80 63 Mikkel: 60 16 02 54 Jan: 21 90 89 06 vogn nr 1832 VI
TAGER FORBEHOLD FOR TASTEFEJL!

Højbogaard Biler - Industrivej 27 B - 9440 Aabybro Tlf.: (+45) 26 43 80 63 / 60 16 02 54 - Email: anders@hbg.dk - mikkel@hbg.dk

Finanseringtilbud
Højbogaard Biler tilbyder at finansiere denne Honda CR-V i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du
blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 199.800. Lånetype: Fast rente. Løbetid: 84 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 79.920 (40%)

kr. 119.880

kr. 25.169

kr. 145.049

2,52%

10,12%

kr. 3.022

kr. 59.940 (30%)

kr. 139.860

kr. 27.040

kr. 166.900

2,52%

9,33%

kr. 3.478

kr. 79.920 (40%)

kr. 119.880

kr. 27.398

kr. 147.278

2,52%

8,75%

kr. 2.455

kr. 39.960 (20%)

kr. 159.840

kr. 29.023

kr. 188.863

2,52%

8,77%

kr. 3.935

kr. 59.940 (30%)

kr. 139.860

kr. 29.538

kr. 169.398

2,52%

8,10%

kr. 2.824

kr. 79.920 (40%)

kr. 119.880

kr. 29.640

kr. 149.520

2,52%

7,84%

kr. 2.077

kr. 39.960 (20%)

kr. 159.840

kr. 31.789

kr. 191.629

2,52%

7,64%

kr. 3.194

kr. 79.920 (40%)

kr. 119.880

kr. 31.890

kr. 151.770

2,52%

7,18%

kr. 1.807

kr. 59.940 (30%)

kr. 139.860

kr. 32.050

kr. 171.910

2,52%

7,28%

kr. 2.388

kr. 39.960 (20%)

kr. 159.840

kr. 34.567

kr. 194.407

2,52%

6,88%

kr. 2.701

kr. 59.940 (30%)

kr. 139.860

kr. 34.579

kr. 174.439

2,52%

6,70%

kr. 2.077

kr. 39.960 (20%)

kr. 159.840

kr. 37.372

kr. 197.212

2,52%

6,34%

kr. 2.348

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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