Ford Mustang · 5,0 · GT aut.

Pris: 449.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2014

1. indreg:

09/2013

Kilometer:

47.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Sort

Antal døre:

2

Drømmer du om den lækreste motorlyd · så behøver du ikke lede længere nu. Den overdådige lyd fra V8´eren er peppet op med rustfri
udstødning fra Borla og KN-luftfilter - lyd og oplevelse i verdensklasse. Med lydanlæg fra Shaker · luft-indtag i frontklap · mørktonede
ruder er Coupe´en fuldendt og en ren nydelse at være i og kigge på. Desuden har den: · aut.gear · garageports åbner · fartpilot ·
ambiente belysning i kabine (farve kan justeres) · bakkamera (ses i bakspejl) · kørecomputer · auto. nedbl. bakspejl · regnsensor ·
fuldaut. klima · delvis el indst. førersæde · læderrat m. multifunktioner · cd/radio · bluetooth (håndfrit til mobil / musikstreaming via
bluetooth) · SYNC · xenonlys · automatisk lys · LED baglygter m. løbe blink · mørktonede ruder i bag m.m. Øvrigt: · 9.3 km/l · 1 ejer fra
ny (dansker udstationeret i Panama og som tog den med hjem til DK i 2017 - amerikansk model) · tidligere undervognsbehandlet (2017
ved hjemkomst til DK) - passet og plejet af dens eneste ejer · prisen er inklusiv leverings omkostninger men eksklusiv nummerplader
Kr. 1.480 __________________________________________________________________________________________
FREMVISNING af bil efter aftale - book meget gerne aftale via telefon eller mail. Så sørger vi for · at både bilen og vi står klar i vores
show-room · på det aftalte tidspunkt. Åbningstider for fremvisning: Mandag til Fredag kl. 10-17.00 Søndag kl. 11-15.00 Åbningstider for
telefon/mail: Mandag til Søndag kl. 9-21.00 Alle vores annoncerede biler er på lager · og vi glæder os til at byde jer velkommen!
__________________________________________________________________________________________
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 5,0

Effekt: 424 HK.

Baghjulstræk

Længde: cm.

Cylinder:

Moment:

Gear: Automatgear

Bredde: cm.

Antal ventiler:

Topfart: ktm/t.

Højde: cm

0-100 km/t.: sek.

Vægt: NaN kg.

Økonomi
Tank: l.
Km/l: 9,3 l.
Ejerafgift:
DKK 8.520
Produktionsår:

Schønemann & Brodersen Biler A/S - Sleipnersvej 5 - 4100 Ringsted Tlf.: (+45) 7174 7373 - Email: salg@sbbiler.dk

Finanseringtilbud
Schønemann & Brodersen Biler A/S tilbyder at finansiere denne Ford Mustang i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du
benytte dette tilbud skal du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 449.900. Lånetype: Fast rente. Løbetid: 60 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 179.960 (40%) kr. 269.940

Lånebeløb

kr. 51.690

kr. 321.630

3,55%

7,36%

kr. 5.361

kr. 134.970 (30%) kr. 314.930

kr. 57.815

kr. 372.745

3,55%

7,06%

kr. 6.213

kr. 89.980 (20%)

kr. 64.047

kr. 423.967

3,55%

6,85%

kr. 7.067

kr. 359.920

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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