Renault Zoe · · Life
Pris: 149.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2019

1. indreg:

06/2019

Kilometer:

1.000 km.

Brændstof:

El

Farve:

Koksmetal

Antal døre:

5

*Danmarks billigste · velegnet til bykørsel. *Som ny · kun kørt 100 km. *Begge ladekabler inkl. i prisen. *Fartpilot. *Navigation.
*Fuldautomatisk Klima. *Touchskærm. *Og meget andet udstyr… VI TILBYDER: *bilen kan leveres med 12 mdrs. ekstra garantisikring
*vi tilbyder markedets skarpeste og mest fleksible finansiering rente 1 · 25 – MED OG UDEN UDBETALING – via Santander og AL
Finans *kontakt os for en hurtig beregning af finansiering *vi tager gerne din nuværende bil i bytte ØVRIGT: *bilen kan være under
klargøring så kontakt os gerne inden prøvekørsel (tlf. 86 55 28 29 / 40 90 42 69) *åbningstider: Mandag - Torsdag kl. 07.00 – 17.30
Fredag 07.00 – 17.00 Søndag kl. 12.00-16.00 *der tages forbehold for tastefejl OM HC Auto Odder: *vi har altid mellem 40-60 biler på
lager · personbiler · varevogne og autocampere *vi er gerne behjælpelige med at finde den rigtige bil til dig hvis vi ikke har den model
du søger på lager *vi er klar til en snak med dig og har høj kundetilfredshed *vores eget værksted er medlem af BoschCar Service ·
som også kan tilbyde Vejhjælpsassistance *vi er beliggende i Odder · Skovdalsvej 2b · 8300 Odder *Besøg vores hjemmeside
www.hcautoodder.dk *For øvrige spørgsmål kontakt os gerne på tlf: 86 55 28 29 el. 40 90 42 69 Velkommen hos HC Auto ὠ Bemærk:
Finansering rente fra 1 ·25 / åop 3 ·45
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume:

Effekt: 88 HK.

Forhjulstræk

Længde: 408 cm.

Tank: l.

Cylinder:

Moment: 220

Gear: Automatgear

Bredde: 173 cm.

Km/l: 60 l.

Antal ventiler:

Topfart: 135 ktm/t.

Højde: 156 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 13,50 sek.

Vægt: 1.403 kg.

DKK 660
Produktionsår:
-

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
HC Auto A/S - Skovdalsvej 2B - 8300 Odder Tlf.: (+45) 86 55 28 29 - Email: h.c.auto@mail.dk

