Fuglholt Biler ApS

Polestar 2 · · Performance AWD
Pris: 524.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2021

1. indreg:

06/2020

Kilometer:

10.000 km.

Brændstof:

El

Farve:

Gråmetal

Antal døre:

5

Forsat fabriksgaranti! POLESTAR PERFORMANCE AWD LONG RANGE - 408 hk - Forventet på lager d.29/11 - El-svingbart træk - 20"
Y-spoke Alufælge - Performance pakke - Pilot Pakke - Plus pakke - WeaveTech sæder (Charcoal med Black Ash deco) - Glastag m.
polestar logo - Adaptiv fartpilot - Pilot assist - Pixel LED forlygter m. fjernlysassistent - Öhlins Dual Flow Valves støddæmpere - Brembo
Bremser m. guld kaliber - Blind Spot Information System (BLIS) med steering assist - Cross Traffic Alert med brake support - Rear
Collision Warning & Mitigation - Emergency Stop Assist - El-bagklap m. fodsensor - 11 ·2 tommer infotainment skærm - Navigation Digitalt cockpit - Park assist (automatisk parkering) - 360 graders kamera - Harman Kardon premium hifi system - El-justerbar sæder Sædevarme i for og bagsæder - Sort himmel - 2 zone klima - Regnsensor - High level interiør belysning - Home link (garage port
åbner) - 15W trådløs mobil opladning - Guld sikkerhedsseler - Læderrat m. varme - LED tågelygter m. kurve funktion - Keyless
start/acces - Dab radio - LED baglygter Farve: Thunder Ønsker du at se billeder af bilen? - Kontakt os for mere information ✅
aut.gear/tiptronic · nøglefri betjening · parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) · automatisk parkerings system · el-klapbare
sidespejle m. varme · skiltegenkendelse · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming via bluetooth ·
fuld led forlygter · led kørelys · kurvelys · fjernlysassistent · automatisk lys · usb tilslutning · el indst. forsæder · el indst. førersæde · 4x
el-ruder · regnsensor · sædevarme · elektrisk parkeringsbremse · dæktryksmåler · trådløs mobilopladning · armlæn · isofix · kopholder
· stofindtræk · læderrat · splitbagsæde · varme i rat · fjernb. c.lås · vognbaneassistent · blindvinkelsassistent · automatisk
nødbremsesystem · tonede ruder · udv. temp. måler · elektrisk kabinevarmer · abs · antispin · esp · servo · auto. nedbl. bakspejl ·
højdejust. forsæder · højdejust. førersæde · lev. nysynet · ikke ryger · service ok · kørecomputer · infocenter · startspærre *Forbehold
for indtastnings og beregningsfejl
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Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume:

Effekt: 408 HK.

4-hjulstræk

Længde: 461 cm.

Tank: l.

Cylinder:

Moment: 660

Gear: Automatgear

Bredde: 180 cm.

Km/l: NaN l.

Antal ventiler:

Topfart: 210 ktm/t.

Højde: 148 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 4,7 sek.

Vægt: 2.100 kg.

DKK NaN
Produktionsår:
-
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Finanseringtilbud
Fuglholt Biler ApS tilbyder at finansiere denne Polestar 2 i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du
blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 524.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 104.980 (20%) kr. 419.920

Lånebeløb

kr. 56.902

kr. 476.822

1,30%

3,26%

kr. 4.967

kr. 157.470 (30%) kr. 367.430

kr. 51.823

kr. 419.253

1,30%

3,39%

kr. 4.368

kr. 209.960 (40%) kr. 314.940

kr. 46.645

kr. 361.585

1,30%

3,56%

kr. 3.767

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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