Fuglholt Biler ApS

VW Golf VII · 1,4 · GTE DSG
Pris: 229.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2018

1. indreg:

02/2018

Kilometer:

87.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Hvid

Antal døre:

5

Denne bil leveres med 12 mdr. Cargarantie Basic - Din sikkerhed for et trygt bilkøb. Attraktiv finansieringsmuligheder på denne bil! *
Finansiering fra 0% i udbetaling! - Kontakt os for yderlig information. BEMÆRK UDSTYR! - Adaptiv fartpilot - LED forlygter m.
dynamisk kurvelys og dynamisk fjernlysassistent - Digitalt cockpit - Vejbane assistent (lane assist) - Blindvinkel assistent (side assist) Udkørsel assistent - Kø assistent - Nødbremse assistent - Navigation - Apple carplay og android auto - Bakkamera - Parkeringsensor
for og bag - 2 zone klima - Sædevarme - Regnsensor - Sportsæder - Lædersportsrat m. gearskift - Sort himmel - Dab radio - LED
baglygter m. dynamisk blink - Ambiente belysning - Mørktoned ruder i bag Farve: Pure white automatisk lys · 16" alufælge ·
aut.gear/tiptronic · fjernb. c.lås · · stofindtræk · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · cd/radio · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler ·
højdejust. forsæder · højdejust. førersæde · 4x el-ruder · el-spejle m/varme · automatisk start/stop · dæktryksmåler · elektrisk
parkeringsbremse · træthedsregistrering · musikstreaming via bluetooth · bluetooth · sd kortlæser · usb tilslutning · armlæn · isofix ·
bagagerumsdækken · kopholder · splitbagsæde · led kørelys · køl i handskerum · kørecomputer · infocenter · startspærre · abs ·
antispin · esp · servo · mørktonede ruder i bag · ikke ryger · service ok · merpris for viste 18" alufælge. Ønsker du udvidet Cargarantie
dækning · se mere på: https://www.fuglholtbiler.dk/cargarantie/ Grundet nedsat bemanding i ferietiden · anbefaler vi at du kontakter os
fremvisning.
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Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,4

Effekt: 204 HK.

Forhjulstræk

Længde: 427 cm.

Tank: 40 l.

Cylinder: 4

Moment: 330

Gear: Automatgear

Bredde: 180 cm.

Km/l: 35,1 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 222 ktm/t.

Højde: 145 cm

Ejerafgift:

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

Vægt: 1.515 kg.

DKK 860
Produktionsår:
-
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Finanseringtilbud
Fuglholt Biler ApS tilbyder at finansiere denne VW Golf VII i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal
du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 229.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 45.980 (20%)

kr. 183.920

kr. 33.135

kr. 217.055

1,20%

4,31%

kr. 2.261

kr. 68.970 (30%)

kr. 160.930

kr. 30.969

kr. 191.899

1,20%

4,59%

kr. 1.999

kr. 91.960 (40%)

kr. 137.940

kr. 28.808

kr. 166.748

1,20%

4,97%

kr. 1.737

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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