VW Touran · 2,0 · TDi 150 Highline DSG 7prs

Pris: 254.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2017

1. indreg:

11/2017

Kilometer:

150.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Blåmetal

Antal døre:

5

RENTEKAMPAGNE 0 ·99 % Fast Rente Bilen bliver vist med 19" alufælge · fuld led forlygter · automatisk parkerings system ·
adaptiv fartpilot · navigation (intregreret) · apple carplay · android auto · ergo comfortsæde m. massage · varme i forrude ·
aut.gear/DSG 6g · 16" alufælge · (19" alufælge merpris) · fuldaut. klima · 3 zone klima · fjernb. c.lås · parkeringssensor (bag) ·
parkeringssensor (for) · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor ·
sædevarme · højdejust. forsæder · 4x el-ruder · el-klapbare sidespejle m. varme · automatisk start/stop · dæktryksmåler · elektrisk
parkeringsbremse · cd/radio · multifunktionsrat · bluetooth · musikstreaming via bluetooth · usb tilslutning · armlæn · isofix ·
bagagerumsdækken · kopholder · stofindtræk · læderrat · tågelygter · automatisk lys · 6 airbags · abs · esp · servo · tagræling ·
mørktonede ruder i bag · service ok · (træk merpris) · diesel partikel filter. v1102 Bilen kan leveres med 12 mdr. udvidet mekanisk svigt
forsikring · med landsdækkende service. Kontakt os gerne for fremvisning af bil · samt leasing/finansieringstilbud. Kan Finansieres med
0 Kr. i udbetaling. Vi tilbyder levering af din nye bil i hele DK mod mindre beløb. --------------------------------------------------- Finansiering 0
·99 % Fast rente løbetid mdr. 96 Udbetaling Kr. 51.000 ydelse pr mdr kr. 2483 ÅOP efter skat 3 ·33 %
--------------------------------------------------- Finansiering 0 ·49 % Variabel rente løbetid mdr. 96 Udbetaling Kr. 51.000 ydelse pr mdr kr. 2434
ÅOP efter skat 3 ·15 % --------------------------------------------------- Finansiering Blanco 5 ·25 % variabel rente løbetid mdr. 96 Udbetaling
Kr. 0 ydelse pr mdr Kr. 3490 --------------------------------------------------- Leasingtilbud erhverv 12 måneder Førstegangsydelse + moms Kr.
24.000 Ydelse pr mdr + moms Kr. 3095 Restværdi + moms Kr. 90.000 --------------------------------------------------- Leasingtilbud privat 12
måneder Førstegangsydelse inkl moms Kr. 30.000 Ydelse pr mdr inkl moms Kr. 3895 Restværdi + moms Kr. 90.000
-------------------------------------------------- BILENS-PRIS INCL. AFGIFT KR 254.900. - -------------------------------------------------- Der tages
forbehold for indtastnings og beregningsfejl.. Se vores mere end 100 biler på Vesti.dk ·
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 2,0

Effekt: 150 HK.

Forhjulstræk

Længde: 453 cm.
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Økonomi

Cylinder: 4

Moment: 340

Antal ventiler: 16

Gear: Automatgear

Bredde: 183 cm.

Tank: 58 l.

Topfart: 208 ktm/t.

Højde: 166 cm

Km/l: 21,3 l.

0-100 km/t.: 9,3 sek.

Vægt: 1.471 kg.

Ejerafgift:
DKK 4.920
Produktionsår:
-

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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