Kia EV6 · · Long Range GT Line Upgrade
Pris: 529.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2022

1. indreg:

01/2022

Kilometer:

2.000 km.

Brændstof:

El

Farve:

Sortmetal

Antal døre:

5

headup display · el-glas soltag · læderrat m. varme · el indst. førersæde m. memory · trådløs mobilopladning · skiltegenkendelse ·
adaptiv fartpilot · 360° kamera · fuld led forlygter · fjernlysassistent · 21" alufælge · el-klapbare sidespejle m. varme · elektrisk
kabinevarmer · cykelist kamera ved blink h+v · sædevarme på bagsæder · sædevarme samt sædekøling · digitalt cockpit · regnsensor
· bakkamera · parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) · automatisk lys · led kørelys · træthedsregistrering · elektrisk
parkeringsbremse · el betjent bagklap · fuldaut. klima · dab+ radio · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth ·
musikstreaming via bluetooth · apple carplay · android auto · usb tilslutning · armlæn · isofix · bagagerumsdækken · el indst. forsæder
· højdejust. forsæder · udv. temp. måler · auto. nedbl. bakspejl · varme i forrude · startspærre · infocenter · kørecomputer · nøglefri
betjening · fjernb. c.lås · 4x el-ruder · splitbagsæde · dellæder · kopholder · mørktonede ruder i bag · automatisk nødbremsesystem ·
blindvinkelsassistent · vognbaneassistent · servo · esp · antispin · abs · 6 airbags · dæktryksmåler · mulighed for træk til 1600 kg. ·
reg. 22/12-21 · ualmindelig lækker og godt udstyret KIA · rækkevidde op til 504 km målt wltp · undgå og køre forgæves ring for
besigtigelse · vi er gerne behjælpelig med et godt finansieringstilbud med eller uden udbetaling
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Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume:

Effekt: 229 HK.

Baghjulstræk

Længde: 468 cm.

Tank: l.

Cylinder:

Moment: 350

Gear: Automatgear

Bredde: 188 cm.

Km/l: 76,1 l.

Antal ventiler:

Topfart: 185 ktm/t.

Højde: 155 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 7,5 sek.

Vægt: 1.930 kg.

DKK 680
Produktionsår:
2021
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Finanseringtilbud
Aaskov.nu Aps. tilbyder at finansiere denne Kia EV6 i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du blot
nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 529.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 105.980 (20%) kr. 423.920

Lånebeløb

kr. 61.559

kr. 485.479

1,50%

3,49%

kr. 5.058

kr. 158.970 (30%) kr. 370.930

kr. 55.988

kr. 426.918

1,50%

3,63%

kr. 4.448

kr. 211.960 (40%) kr. 317.940

kr. 50.408

kr. 368.348

1,50%

3,80%

kr. 3.837

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.

Aaskov.nu ApS - Navervej 4 - 6800 Varde Tlf.: (+45) 20 14 29 45 - Email: ka@aaskov-automobiler.dk

