VW Passat · 1,6 · TDi 105 Comfortline BMT

Pris: 164.800,Type:

Personvogn

Modelår:

2011

1. indreg:

03/2011

Kilometer:

51.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:
Antal døre:

4

BEMÆRK KM! 6 gear · 16" alufælge · 2 zone klima · køl i handskerum · alarm · fjernb. c.lås · parkeringssensor for · parkeringssensor
bag · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · udv. temp. måler · sædevarme · højdejust. forsæde · 4x el-ruder · el-spejle
m/varme · cd/radio · multifunktionsrat · armlæn · isofix · kopholder · stofindtræk · splitbagsæde · læderrat · tågelygter · 6 airbags · abs
· antispin · esp · servo · hvide blink · indfarvede kofangere · ikke ryger · nysynet · service ok · diesel partikel filter - - Bilen leveres
NYSYNET - Bilen leveres NYSERVICERET - Bilen GENNEMTJEKKES/ORDNES inden levering - Bilen leveres med NYE
NUMMERPLADER Alt ovennævnte er inkluderet i totalprisen på 164.800- Vi tager gerne din brugte bil i bytte · er du fyldt 25 år forsikrer
vi denne bil fra kr. 5.489 pr. år incl. kasko og ansvar · finansiering tilbydes med og uden udbetaling · for fremvisning og prøvekørsel ·
ring venligst 4344 0234 · vi har åbent mandag - fredag 09:00-17:00 samt søndag 11.00-16.00 · www.AUTOLANDET.dk - 100%
AUTOTJEK FORHANDLER - Der tages forbehold for tastefejl.
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 1,6

Effekt: 105 HK.

Forhjulstræk

Længde: 477 cm.

Cylinder: 4

Moment: 250

Gear: Manuel gear

Bredde: 182 cm.

Antal ventiler: 16

Topfart: 195 ktm/t.

Højde: 147 cm

0-100 km/t.: 12,20 sek.

Vægt: 1.399 kg.

Økonomi
Tank: 70 l.
Km/l: 23,3 l.
Ejerafgift:
DKK 1.500
Produktionsår:
-

AUTOLANDET - Falkevej 33 - 4600 Køge Tlf.: (+45) 43 44 02 34 - Email: administration@autolandet.dk

Finanseringtilbud
AUTOLANDET tilbyder at finansiere denne VW Passat i samarbejde med Santander. Vil du benytte dette tilbud skal du blot nævne det for
forhandleren.
Bilens pris: kr. 164.800. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 50 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 65.920 (40%)

kr. 98.880

kr. 28.917

kr. 127.797

5,11%

18,08%

kr. 2.760

kr. 49.440 (30%)

kr. 115.360

kr. 31.496

kr. 146.856

5,11%

17,16%

kr. 3.173

kr. 32.960 (20%)

kr. 131.840

kr. 34.071

kr. 165.911

5,11%

16,44%

kr. 3.584
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