Mazda CX-9 3,7 · aut. AWD 7prs
Pris: 254.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2015

1. indreg:

08/2015

Kilometer:

102.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:
Antal døre:

5

aut.gear/tiptronic · el-soltag · el indst. sports læder kabine m. memory · Bose lyd system · vognbaneassistent · blindvinkelsassistent ·
nøglefri betjening · komfort adgang · 7 prs · bakkamera · navigation · el betjent bagklap · touch skærm · bi-xenon · fjernlysassistent ·
led kørelys · parkeringssensor · 3 zone klima · fartpilot · regnsensor · sædevarme · auto. nedbl. bakspejl · nysynet · læder
multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · 20" alufælge · lygtevasker · tågelygter · automatisk lys · dæktryksmåler · cd/radio · usb
tilslutning · aux tilslutning · kørecomputer · infocenter · el-spejle · 4x el-ruder · aftag. træk · armlæn · isofix · kopholder · splitbagsæde ·
højdejust. førersæde · udv. temp. måler · mørktonede ruder i bag · tagræling · fjernb. c.lås · alarm · 6 airbags · esp · ✔ Billig
finansiering med og uden udbetaling. ✔ Lån via Santander - AL-finans - Accept-Auto - Ikano og Resurs Bank. ✔ Udvidet garanti i op til
24 mdr. via Cargarantie. ✔ Omgående levering også i weekender. (Vi udleverer nummerplader) ✔ Video-fremvisning af alle vore biler.
Undgå at køre forgæves – ring gerne i forvejen.
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 3,7

Effekt: 277 HK.

Baghjulstræk

Længde: 509 cm.

Cylinder: 6

Moment:

Gear: Automatgear

Bredde: 194 cm.

Antal ventiler:

Topfart: 192 ktm/t.

Højde: 173 cm

0-100 km/t.: sek.

Vægt: 2.165 kg.

Økonomi
Tank: 76 l.
Km/l: 8,9 l.
Ejerafgift:
DKK 9.300

Bilhuset Silkeborg - Bavnehøjvej 11A - 8600 Silkeborg Tlf.: (+45) 27 43 26 26 - Email: Salg@bilhusetsilkeborg.dk

Finanseringtilbud
Bilhuset Silkeborg tilbyder at finansiere denne Mazda CX-9 i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal
du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 254.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 60 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 50.980 (20%)

kr. 203.920

kr. 43.039

kr. 246.959

3,55%

8,09%

kr. 4.117

kr. 76.470 (30%)

kr. 178.430

kr. 39.555

kr. 217.985

3,55%

8,49%

kr. 3.634

kr. 101.960 (40%) kr. 152.940

kr. 36.066

kr. 189.006

3,55%

9,02%

kr. 3.151

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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