VW Golf VII · 1,5 · TSi 150 Highline Variant DSG
Pris: 259.800,Type:

Personvogn

Modelår:

2017

1. indreg:

09/2017

Kilometer:

56.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Hvid

Antal døre:

5

Flot og veludstyret VW Golf Variant! HIGHLIGHTS: - Adaptiv fartpilot - Navigationssystem - Parkerings sencor for & bag - DSG Trådløs tlf. opladning - Lys under sidespejle - El- klapbare sidespejle - Ergo activ sæder - BAGAGERUMMET RUMMER 611 LITER Sd
kortlæser · aut. · alu. · 17" alufælge · airc. · fuldaut. klima · 2 zone klima · fjernb. c.lås · fartpilot · kørecomputer · infocenter ·
startspærre · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæder · 4x el-ruder · el-spejle m/varme · auto. nedbl. bakspejl
· parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) · adaptiv fartpilot · automatisk start/stop · dæktryksmåler · elektrisk parkeringsbremse
· cd/radio · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming via bluetooth · usb tilslutning · aux tilslutning ·
kopholder · tågelygter · kurvelys · led kørelys · fuld led forlygter · 6 airbags · abs · antispin · esp · servo · automatisk
nødbremsesystem · tagræling · mørktonede ruder i bag · service ok · lev. nysynet Alle vores biler sælges iflg. købelovens
bestemmelser” hertil kan der tilkøbes en Cargarantie 12/24 mdr. forsikring mod reparationer Ring for mere info eller klik på
www.cargarantie.com Vi tager forbehold for evt. taste & beregningsfejl Ring og få et uforpligtende finansieringstilbud ·
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,5

Effekt: 150 HK

Forhjulstræk

Længde: 457 cm

Tank: 50 l

Cylinder: 4

Moment: 250

Gear: Automatgear

Bredde: 180 cm

Km/l: 20 l

Antal ventiler: 16

Topfart: 218 km/t

Højde: 148 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t: 8,6 sek

Vægt: 1.257 kg

DKK 340
Produktionsår:
-

SLK Biler - Broenge 27 - 2635 Ishøj Tlf.: (+45) +45 70 70 50 02 - Email: salg@slkbiler.dk | vaerksted@slkbiler.dk

Finanseringtilbud
SLK BILER A/S 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. 259.800. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 84 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 51.960 (20%)

kr. 207.840

kr. 39.878

kr. 247.718

2,01%

5,24%

kr. 2.950

kr. 77.940 (30%)

kr. 181.860

kr. 37.329

kr. 219.189

2,01%

5,59%

kr. 2.610

kr. 103.920 (40%) kr. 155.880

kr. 35.133

kr. 191.013

2,01%

6,12%

kr. 2.274
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