Opel Insignia · 2,0 · CDTi 170 Dynamic GS aut.
Pris: 378.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2018

1. indreg:

01/2018

Kilometer:

9.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Hvid

Antal døre:

5

2019 TILBUD Dette er rent luksus med stor udstyrspakke · her er alt det man kan ønske i en bil. Den har blandt andet · led Matrix
forlygter · AGR sportsforsæder · navigation · apple carplay · bluetooth · DAB+ radio · 8" infodisplay i instrumenteringen · bakkamera ·
varme i forrude · OPC LINE eksteriør sportspakke bestående af front- side og hækskørt samt synligt udstødningsrør · OPC LINE
interiør sportspakke bestående af OPC læderrat med varme · alu-pedaler samt sort tagbeklædning · adaptiv fartpilot · 20" alufælge
med 245/35 R20 dæk · el-foldbart bagsæderyg · splitbagsæde 40/20/40 med midterarmlæn · parkeringssensor for/bag · 2 zone klima ·
mørktonede ruder i bag · armlæn · 2 USB stik bag · tågelygter · 8 airbags · automatisk lys · fjernlysassistent · kurvelys · lane assist ·
blindvinkelsassistent · automatisk nødbremsesystem · el-betjent håndbremse · aut.gear/tiptronic · fjernb. c.lås · fartpilot · kørecomputer
· auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæde · 4x el-ruder · el-spejle m/varme · nøglefri
betjening · dæktryksmåler · multifunktionsrat · isofix · bagagerumsdækken · kopholder · stofindtræk · hvide blink · indfarvede
kofangere · 1 ejer · ikke ryger · diesel partikel filter
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 2,0

Effekt: 170 HK.

Forhjulstræk

Længde: 490 cm.

Cylinder: 4

Moment: 400

Gear: Automatgear

Bredde: 186 cm.

Antal ventiler: 16

Topfart: 223 ktm/t.

Højde: 146 cm

0-100 km/t.: 8,90 sek.

Vægt: 1.582 kg.

Økonomi
Tank: 70 l.
Km/l: 18,2 l.
Ejerafgift:
DKK 3.010
Produktionsår:
-

Asbjørn Biler - Faurgaarden 3 - 4300 Holbæk Tlf.: (+45) 59451812 - Email: jacob@asbjornbiler.dk

Finanseringtilbud
Asbjørn Biler tilbyder at finansiere denne Opel Insignia i samarbejde med Santander. Vil du benytte dette tilbud skal du blot nævne det for
forhandleren.
Bilens pris: kr. 378.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 151.560 (40%) kr. 227.340

Lånebeløb

kr. 45.012

kr. 272.352

2,01%

4,72%

kr. 2.838

kr. 113.670 (30%) kr. 265.230

kr. 49.807

kr. 315.037

2,01%

4,48%

kr. 3.282

kr. 75.780 (20%)

kr. 54.698

kr. 357.818

2,01%

4,31%

kr. 3.728

kr. 303.120
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