Iveco Daily · 3,0 · 35S18 4100mm Lad AG8
Pris: 385.000,- ekskl.
moms
Type:

Varevogn +Moms

Modelår:

2022

1. indreg:

/

Kilometer:

km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Hvid

Antal døre:

2

➡️ Super fed knæk-lads bil til maskin eller autotransport · ➡️ Bilen kan opbygges efter kundes behov - bil som på foto kan leveres
omgående ( kr 385.000 + moms) ➡️ Mulighed for erhvervs-leasing - RING og få et attraktiv tilbud fra IVECO Finans efter netop dit
behov ! · aut.gear/tiptronic · fuldaut. klima · fjernb. c.lås · adaptiv fartpilot · træk ( 3500Kg m/bremser) · læderrat · kopholder ·
el-klapbare sidespejle m. varme · el-ruder · sædevarme · regnsensor · udv. temp. måler · højdejust. førersæde (vægt følsom) · armlæn
· fartpilot · kørecomputer · startspærre · varme i forrude (nederst) · infocenter · apple carplay · android auto · dab+ radio · bluetooth ·
musikstreaming via bluetooth · håndfrit til mobil · navigation · multifunktionsrat · abs · servo · vognbaneassistent · fuld led forlygter ·
airbag · esp · antispin · tågelygter · led kørelys · automatisk lys · bakkamera · 3- personers · kontor indretning i førerhuset · Oliefyr
med timer · fjernbetjent el-spil · værktøjskasse · Virkelig velkørende med 8-Trins aut. gear ➡️ IVECO HERNING - Ole Winther Auto A/S
KONTAKT erhvervs-chef Ole Gram på telefon 2787 2510 eller mail: og@olewinther.dk ·
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 3,0

Effekt: 180 HK.

Gear: Automatgear

Længde: cm.

Tank: l.

Cylinder:

Moment:

Bredde: cm.

Km/l: NaN l.

Antal ventiler:

Topfart: ktm/t.

Højde: cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: sek.

Vægt: NaN kg.

DKK NaN
Produktionsår:
-

Bil-Centrum Schou-Jensen A/S - Nr. Lindvej 1-3, Lind - 7400 Herning Tlf.: (+45) 97 21 02 00 - Email: bilcentrum@bilcentrum.dk

Finanseringtilbud
Bil-Centrum Schou-Jensen A/S tilbyder at finansiere denne Iveco Daily i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette
tilbud skal du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 385.000. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 77.000 (20%)

kr. 308.000

kr. 47.672

kr. 355.672

1,50%

3,72%

kr. 3.706

kr. 115.500 (30%) kr. 269.500

kr. 43.556

kr. 313.056

1,50%

3,88%

kr. 3.262

kr. 154.000 (40%) kr. 231.000

kr. 39.432

kr. 270.432

1,50%

4,09%

kr. 2.818

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.

Bil-Centrum Schou-Jensen A/S - Nr. Lindvej 1-3, Lind - 7400 Herning Tlf.: (+45) 97 21 02 00 - Email: bilcentrum@bilcentrum.dk

