Fuglholt Biler ApS

VW Passat · 1,4 · GTE Variant DSG
Pris: 299.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2016

1. indreg:

03/2016

Kilometer:

59.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Gråmetal

Antal døre:

5

Denne bil er prisjusteret i henhold til de nye afgifter (L129). Denne bil leveres med 12 mdr. Cargarantie Basic - Din sikkerhed for et trygt
bilkøb. Attraktiv finansieringsmuligheder på denne bil! * Variabel rente: 1 ·25% * Fast rente: 1 ·75% - Kontakt os for yderlig information.
BEMÆRK UDSTYR! - Panorama glastag m. skydefunktion - Fuld LED forlygter m. dynamisk kurvelys og Dynamisk fjernlysassistent
(stor LED pakke) - Benzin fyr m. fjernbetjening - Head-up display - Svingbart træk m. elektrisk udløsning - Active info display (digital
cockpit) - El-bagklap m. fodsensor - 360 graders kamera - Vejbane assistent (lane assist) - Blindvinkel assistent (side assist) - Udkørsel
assistent - Kø assistent - Køreprofil valg - Trailer assistent - Discover pro navigation (stor navi) - Apple carplay og android auto Keyless acces/start (kessy) - El-indstillige el foræder - El-føresæde m. memory og massage funktion - Automatisk parkeringsassistent
(park assist) - 360 graders parkeringsensor - Ambiente belysning - 3 zone klima anlæg - Sædevarme - Regnsensor - Skilegenkendelse
- Lædersportsrat m. gearskift - LED baglygter - El-klapbar sidespejle m. varme og memory funktion - 230 volt stik i bag - Alarm Farve:
Indiumgrey Metallic 17" alufælge · aut.gear/tiptronic · fjernb. c.lås · motorkabinevarmer · led kørelys · kurvelys · automatisk lys ·
automatisk nødbremsesystem · træthedsregistrering · elektrisk parkeringsbremse · ratgearskifte · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp.
måler · 4x el-ruder · · automatisk start/stop · dæktryksmåler · cd/radio · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming
via bluetooth · · sd kortlæser · usb tilslutning · armlæn · isofix · kopholder · stofindtræk · splitbagsæde · læderrat · abs · antispin · esp ·
servo · tagræling · mørktonede ruder i bag · kørecomputer · infocenter · startspærre · højdejust. forsæder · højdejust. førersæde · ikke
ryger · service ok Vil du/i se billeder af bilen? -Kontakt os for mere information. Ønsker du udvidet Cargarantie dækning · se mere på:
https://www.fuglholtbiler.dk/cargarantie/
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Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,4

Effekt: 218 HK.

Forhjulstræk

Længde: 477 cm.

Tank: 50 l.

Cylinder: 4

Moment: 400

Gear: Automatgear

Bredde: 183 cm.

Km/l: 30,1 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 225 ktm/t.

Højde: 148 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 7,6 sek.

Vægt: 1.635 kg.

DKK 920
Produktionsår:
-

Fuglholt Biler ApS - Nørregade 61 - 7200 Grindsted Tlf.: (+45) 71 74 39 99 - Email: salg@fuglholt-biler.dk

Finanseringtilbud
Fuglholt Biler ApS tilbyder at finansiere denne VW Passat i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du
blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 299.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 84 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 59.980 (20%)

kr. 239.920

kr. 43.868

kr. 283.788

2,01%

5,00%

kr. 3.379

kr. 89.970 (30%)

kr. 209.930

kr. 40.419

kr. 250.349

2,01%

5,26%

kr. 2.981

kr. 119.960 (40%) kr. 179.940

kr. 36.862

kr. 216.802

2,01%

5,58%

kr. 2.582

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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