Opel Astra Sports Tourer Excite Automaat 1.4
Turbo (110 kW)
Esmane reg.: 2018 Aasta
Mootor: 1.4 Turbo (110 kW) (110 kW)
Kütus: Bensiin
Läbisõit: 33780
Veoskeem: Esivedu
Käigukast: Automaat
Värv: tumepunane met.
Reg. nr.: 316MRY
Vin code: W0VBD8EC2J8039812
peugeot.autospirit.ee

Sinu sõiduk
Opel Astra Sports Tourer Excite Automaat 1.4 Turbo (110 kW)

16 850 € 17 900 €

Lõplik hind Sulle

16 850 € 17 900 €
Sisaldab käibemaksu 20%

Kuumakse

Muu info
Eestis arvel, ülevaatus kuni 07.2022
Ostetud riigist: Eesti
Garantii kehtib kuni 07.2022/120000km
Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti
Vahetuse võimalus
6-KUULINE TAGASIOSTUGARANTII
* juhul kui 6 kuu jooksul peaks ostja kaotama töö või saama koondatud, siis Ascar Auto on nõus tagasi ostma
soetatud sõiduki.

peugeot.autospirit.ee

184 € kuu*

*Tagasiost toimub maksegraafiku järgse jääkväärtuse alusel eeldusel, et sissemakse oli 10% või enam, periood
kuni 60 kuud ja kuine läbisõit ei ületa 2000km.
*Kasuta soodsat võimalust ning teosta riskivabam ost juba täna!
*Küsimuste korral pöördu Ascar Auto müügiesindaja poole.
*Dokumendid on võimalik vormistada digitaalselt ja kontaktivabalt
liisingu võimalus
Autospirit Sõpruse
5148808; 5080330
Sõpruse pst 151, Tallinn 13417
http://www.autospirit.ee
jaanus.pertel@autospirit.ee
mario.ekart@autospirit.ee

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu. Autospirit omab õigust hindu muuta. Pildid on illustratiivsed.

Liisingu aastase fikseerimata intressimäära 3,50% + 3 kuu EURIBOR puhul on 10 000 € (netohind) maksva sõiduki finantseerimisel kuumakse alates 130,47 €
tingimusel, et sissemakse on 10 %, lepinguperiood 60 kuud, jääkmaksumus 20 %, ja lepingutasu 190 €. Kasutusse võetav krediidisumma on 9 000 € ja
krediidikulukuse määr on nimetatud tingimustel 3,70% aastas. Krediidi saamiseks on vajalik sõlmida kindlustusleping. Krediidi kogusumma on 11 015,44 €,
tagasimaksete arv on 60 Krediidi kogusumma arvutamisel on arvesse võetud krediidisummat, intressikulu, lepingutasu ning ei ole arvestatud võimalikke sõiduki
registreerimiskulusid, riigilõive, hindamisakti tasu ega finantseerimise eeltingimuseks oleva kasko- ja liikluskindlustuse makse suurust. Finantsteenuse pakkuja on
Luminor Liising AS. Tutvuge liisingutingimustega ning vajaduse korral konsulteerige asjatundjaga.
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