Fuglholt Biler ApS

VW Passat · 1,4 · GTE High Variant DSG
Pris: 409.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2021

1. indreg:

11/2020

Kilometer:

39.000 km.

Brændstof:

Hybrid (Benzin + El)

Farve:

Sølvmetal

Antal døre:

5

FORSAT FABRIKSGARANTI ❗️ - 5 år eller 100.000 km ✅ Attraktiv finansieringsmuligheder på denne bil! Ὃ * Variabel rente fra 1 ·79%
- fast rente fra 3 ·49% * Finansiering fra 0% i udbetaling! - Kontakt os for yderlig information. BEMÆRK UDSTYR ὄ - Panorama
glastag m. skydefunktion - IQ LED forlygter m. dynamisk kurvelys og fjernlysassistent - Benzin fyr m. fjernbetjening - Adaptiv fartpilot Svingbart træk m. el-udløsning - Lane assist - Side assist - Udkørsel assist - Digital cockpit - El-bagklap m. fodsensor - Navigation
professionel (stor skærm) - Apple carplay og android auto (trådløs) - Læder alcantara Sport/Comfort kabine - Dynaudio hifi system Sort himmel - 360 graders kamera - 360 graders parkeringsensor - Park assist (automatisk parkeringsystem) - Keyless start/acces Adaptiv R-line undervogn - Læderrat m. varme - 3 zone klima - Sædevarme i for og bagsæder - Regnsensor - Delvis el-føresæde m.
massage - Ambiente belysning i forskellige farver - LED baglygter med dynamisk blink i bag - 230 volt stik i bag - Dab+ radio Skiltegenkendelse - 18" R-line Bonneville Alufælge Farve: Pyrit Silver metallic Bilen er på vej hjem Ὡ - Ønsker du at se billeder? Så
kontakt os for mere information ☎️ automatisk nødbremsesystem · aut.gear/tiptronic · elektrisk kabinevarmer · nøglefri betjening ·
fjernb. c.lås · 4x el-ruder · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · højdejust. forsæder · højdejust. førersæde · el-spejle m/varme ·
dæktryksmåler · adaptiv undervogn · elektrisk parkeringsbremse · træthedsregistrering · cd/radio · multifunktionsrat · håndfrit til mobil ·
bluetooth · musikstreaming via bluetooth · usb tilslutning · sd kortlæser · armlæn · isofix · kopholder · dellæder · splitbagsæde ·
læderrat · automatisk lys · led kørelys · abs · antispin · esp · servo · tagræling · mørktonede ruder i bag · ikke ryger · lev. nysynet ·
kørecomputer · infocenter · startspærre Fremvisning kun efter aftale❗️ - For at sikre · at du ikke kører forgæves · anbefaler vi at du
altid kontakter os for fremvisning · da vi kan være ude af huset. *Angivne finansieringsforslag er med forbehold for renteændring.
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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: 40,8 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 222 ktm/t.

Højde: 152 cm

Ejerafgift:

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

Vægt: 1.759 kg.

DKK 820
Produktionsår:
-
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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. 409.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 81.980 (20%)

kr. 327.920

kr. 81.345

kr. 409.265

3,55%

5,86%

kr. 4.264

kr. 122.970 (30%) kr. 286.930

kr. 73.315

kr. 360.245

3,55%

6,03%

kr. 3.753

kr. 163.960 (40%) kr. 245.940

kr. 65.273

kr. 311.213

3,55%

6,26%

kr. 3.243

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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