Fuglholt Biler ApS

VW Arteon · 1,4 · eHybrid R-line Shooting Brake DSG
Pris: 524.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2021

1. indreg:

03/2021

Kilometer:

25.000 km.

Brændstof:

Hybrid (Benzin + El)

Farve:

Gråmetal

Antal døre:

5

Forsat fabriksgaranti ✅ Attraktiv finansieringsmuligheder på denne bil! * Variabel rente fra 0 · 95% * Finansiering fra 0% i udbetaling! Kontakt os for yderlig information. BEMÆRK UDSTYR! - Panorama glastag m. skydefunktion - Sportsæder Nappa Carbon læder Adaptiv fartpilot - Svingbart træk - Fjernbetjent benzinfyr - Digitalt cockpit - LED high performance m. dynamisk kurvelys og dynamisk
fjernlysassistent - El-bagklap - Side assist - Lane assist - Udkørsel assis - Navigation high (stor navi) - Apple carplay og android auto 3 zone klima - Sædevarme for og bagsæder - Sort himmel - Ambiente belysning plus - Drive mode - Bakkamera - Parkeringsensor for
og bag - El-justerbar førsæde m. memory og massage - El-justerbar forsæder - Easy open (keyless start/acces) - Varme i rat Lyddæmpende for-side ruder - Regnsensor - Alarm - 230 volt stik i bag - 19" R-line alufælge Farve: Mangan grå metallic Ønsker du at
se billeder af bilen? - Kontakt os for mere information Ὡ automatisk nødbremsesystem · aut.gear/tiptronic · motorkabinevarmer ·
nøglefri betjening · automatisk lys · sportssæder · el-klapbare sidespejle m. varme · el betjent bagklap · skiltegenkendelse ·
træthedsregistrering · elektrisk parkeringsbremse · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming via
bluetooth · digitalt cockpit · android auto · apple carplay · sd kortlæser · usb tilslutning · armlæn · isofix · bagagerumsdækken ·
kopholder · læderindtræk · splitbagsæde · læderrat · udv. temp. måler · auto. nedbl. bakspejl · 4x el-ruder · cd/radio · led kørelys ·
fjernb. c.lås · kørecomputer · infocenter · startspærre · abs · antispin · esp · servo · mørktonede ruder i bag · ikke ryger · 1 ejer ·
service ok
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Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,4

Effekt: 218 HK.

Forhjulstræk

Længde: 487 cm.

Tank: 50 l.

Cylinder: 4

Moment: 400

Gear: Automatgear

Bredde: 187 cm.

Km/l: 38,4 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 222 ktm/t.

Højde: 146 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 7,8 sek.

Vægt: 1.809 kg.

DKK 860
Produktionsår:
-

Fuglholt Biler ApS - Heimdalsvej 12 - 7200 Grindsted Tlf.: (+45) 71 74 39 99 - Email: salg@fuglholt-biler.dk

Finanseringtilbud
Fuglholt Biler ApS tilbyder at finansiere denne VW Arteon 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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