DK Cars Aps

Kia Sportage · 1,6 · CRDi 136 GT-Line DCT

MERE PÅ ▶︎ www.DKCars.dk◀︎Vi er medlem af Autobranchen Danm

finansiering på netop denne bil // Ring gerne for spørgsmål - ▶︎ Kig forb

Pris: 329.990,-

henvendelse - henvendelse pr. mail besvares kun i begrænset omfang - R

Der tages forbehold for eventuelle tastefejl i priser og udstyrslister ❗️BE

gennem bilbasen og vores samarbejdspartner AL-Finans - Dette gør det n

Type:
under bilen som
vil tag jer direkte videre til Personvogn
ansøgningen Ring for fremvisn

tidsbestilling sikrer vi · at alle får en positiv oplevelse hos DKCars du køre

Modelår:

2019

netop er solgt. Vi afsætter god tid · når det passer dig! fremvisning kan og

aftale COVID-19
tiltag * Vi tager Corona krisen
alvorligt og vil frem til 1 Ma
1. indreg:
10/2018

før ankomst da vi så vidt muligt booker ind så der kun er et kundehold i bu

Kilometer:

5.000 km.

gennemgår bilen med video / Skype * Levering til adressen * Evt Aplus br
og hør mulighederne.
Brændstof:
Motor

Farve:

Volume: 1,6

Diesel
Ydelse

Transmission

Effekt: 136 HK.

Forhjulstræk

Cylinder: 4 Antal døre: Moment: 320 5
Antal ventiler: 16

Gear: Automatg

Topfart: 180 ktm/t.
0-100 km/t.: 11,80 sek.

MED ADAPTIV FARTPILOT PAKKE ! Kia`s super lækre SUV i den smarte GT-Line variant · som er den højeste udstyrsmodel er nu til
at få fingrene i · Bilen er virkelig velkørende perfekt sammensat mellem motor og gearkasse sammenspil. Euro 6 (Den miljørigtige
model som må køre ind i alle byer) Den er spækket med udstyr & ekstra udstyr blandt andet GT-line læderkabine m. røde syninger *
Gt-line design exteriør * Adaptiv Fartpilot - 19" hjul - Varme i bagsæderne plus meget andet som er nævnt herunder: HIGHLIGHTS ✔️
Adaptiv Fartpilot pakke Værdi 20.000kr. ✔️ 7" navigation m. bakkamera ✔️ DCT dobbeltkoblings automatgearkasse ✔️ Apple Carplay &
AndroidAuto ✔️ LED-Baglygter ✔️ LED-Kørelys ✔️ LED-Tågelygter for ice cube design ✔️ Gigh glossy detaljer ind/udvendigt ✔️ Sort
GT-loftbeklædning ✔️ Nøglefri betjening ✔️ Bak-Kamera ✔️ Lane Departure Warning System ✔️ Parkeringssensor for og bag ✔️
Sædevarme i forsæder ✔️Sædevarme i bagsæder ✔️ Varme i rat ✔️ 19" alufælge ✔️ Wiper de-icer (opvarmning af frontviskere) ✔️
Elektronisk p-bremse ✔️ Elektronisk lændestøtte på førersæde ✔️ GT-Lædersæder ✔️ Bluetooth til mobil og streaming af musik ✔️
GT-Line detaljer både inde og ude · med b.la. GT-Line D-formet rat ✔️ DAB+ radio ✔️ Automatisk lyslængderegulering ✔️
El-indklappelige sidespejle m. blink og varme ✔️ Armlæn både for og bag ✔️ Turn by Turn navigation i Supervision Cluster ✔️ DAW

træthedsregistrering ✔️ DBC nedkørselsassistent ✔️ SLIF Vejskiltegenkendelse ✔️ euro 6 norm · må kører i hele Europa /miljøzoner ✔️
Sparkling Silver metallic ✔️ 7 Års Fabriksgaranti el 150.000 Km ! ✔️ Listepris over 400.000 kr! Euro 6 (Den miljørigtige model som må
køre ind i alle byer) ✔️ Bilen kan Leases både privat og erhverv - Kontakt os gerne for yderligere information ALM UDSTYRSLISTE 19"
alufælge · 2 zone klima · fjernb. c.lås · parkeringssensor · ratgearskifte · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · varme i
forrude · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæde · 4x el-ruder · el-spejle m/varme ·
nøglefri betjening · bakkamera · adaptiv fartpilot · automatisk start/stop · dæktryksmåler · cd/radio · navigation · multifunktionsrat ·
håndfrit til mobil · bluetooth · android auto · apple carplay · armlæn · isofix · bagagerumsdækken · kopholder · splitbagsæde · læderrat
· lygtevasker · tågelygter · automatisk lys · airbag · antispin · abs · esp · servo · lane assist · automatisk nødbremsesystem · spoiler ·
mørktonede ruder i bag · 1 ejer · ikke ryger · service ok · diesel partikel filter ®️ OM OS AKTRAKTIV FINANSIERING TILBYDES: LÆS

DK Cars Aps - Niels Bohrs Vej 14 - 8660 Skanderborg Tlf.: (+45) 22152152 - Email: kontakt@dkcars.dk

Finanseringtilbud
DK Cars Aps tilbyder at finansiere denne Kia Sportage i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud skal du blot nævne det
for forhandleren.
Bilens pris: kr. 329.990. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 131.996 (40%) kr. 197.994

Lånebeløb

kr. 45.315

kr. 243.309

2,22%

5,33%

kr. 2.535

kr. 98.997 (30%)

kr. 230.993

kr. 50.841

kr. 281.834

2,22%

5,13%

kr. 2.936

kr. 66.328 (20%)

kr. 263.662

kr. 56.210

kr. 319.872

2,22%

4,98%

kr. 3.333

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.

DK Cars Aps - Niels Bohrs Vej 14 - 8660 Skanderborg Tlf.: (+45) 22152152 - Email: kontakt@dkcars.dk

