Opel Corsa · 1,4 · 16V Sport

Cylinder: 4

Moment: 130

Gear: Manuel g

Antal ventiler: 16

Topfart: 175 ktm/t.

0-100 km/t.: 13,20 sek.
Pris: 89.800,-

Type:

Personvogn

Modelår:

2015

1. indreg:

06/2015

Kilometer:

78.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:
Antal døre:

5

alu. · airc. · fjernb. c.lås · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæde · auto.
nedbl. bakspejl · el-ruder · el-spejle · cd/radio · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · isofix · bagagerumsdækken · kopholder
· læderrat · tågelygter · automatisk lys · led forlygter ( LED-kørelys ) · airbag · abs · antispin · servo · indfarvede kofangere · lev.
nysynet. ops! bemærk venligst dette er modellen som er opgivet til at køre op mod 20 km/l hvorfor den kun koster 330 ·- halvårligt!
Super fed lille Corsa · Sport model med bla · sportssæder med suværen komfort · sportsrat og andre lækre detaljer i kabine. super
rummelig føreplads til trods for sin størrelse og godt udstyret med bla · varme i rat · touchscreen med indbygget bluetooth til håndfri
telefoni og afspilning af musik · sædevarme · fartpilot og meget mere. BILEN STÅR NY SERVICERET OG KLAR TIL HURTIG
LEVERING 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: W0L0XEP68F4193503 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 1829 VI
TAGER FORBEHOLD FOR TASTEFEJL!
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,4

Effekt: 90 HK.

Forhjulstræk

Længde: 402 cm.

Tank: 45 l.

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 Opel Corsa i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du
blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 89.800. Lånetype: Fast rente. Løbetid: 84 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 35.920 (40%)

kr. 53.880

kr. 18.835

kr. 72.715

2,52%

16,72%

kr. 1.515

kr. 26.940 (30%)

kr. 62.860

kr. 19.691

kr. 82.551

2,52%

15,01%

kr. 1.720

kr. 35.920 (40%)

kr. 53.880

kr. 20.174

kr. 74.054

2,52%

14,15%

kr. 1.235

kr. 26.940 (30%)

kr. 62.860

kr. 21.148

kr. 84.008

2,52%

12,76%

kr. 1.401

kr. 35.920 (40%)

kr. 53.880

kr. 21.520

kr. 75.400

2,52%

12,45%

kr. 1.048

kr. 26.940 (30%)

kr. 62.860

kr. 22.611

kr. 85.471

2,52%

11,26%

kr. 1.188

kr. 35.920 (40%)

kr. 53.880

kr. 22.870

kr. 76.750

2,52%

11,23%

kr. 914

kr. 26.940 (30%)

kr. 62.860

kr. 24.079

kr. 86.939

2,52%

10,19%

kr. 1.036

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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