VW Golf VII · 1,4 · TSi 150 Highline DSG
Pris: 239.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2017

1. indreg:

06/2017

Kilometer:

32.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Sortmetal

Antal døre:

5

digitalt virtuelt cockpit · bakkamera · navigation via telefon · app-connect · multifunktionsrat m. varme · adaptiv fartpilot · 17" alufælge ·
front assist · el-klapbare sidespejle m. varme · automatisk lys · tonede ruder · kurvelys · tågelygter · automatisk start/stop ·
dæktryksmåler · elektrisk parkeringsbremse · træthedsregistrering · apple carplay · parkeringssensor (for) · parkeringssensor (bag) ·
fjernb. c.lås · højdejust. førersæde · sædevarme · regnsensor · udv. temp. måler · auto. nedbl. bakspejl · startspærre · infocenter ·
kørecomputer · ratgearskifte · 4x el-ruder · læderrat · splitbagsæde · alcantara/stofindtræk · · bagagerumsdækken · kopholder · isofix ·
armlæn for og bag · usb tilslutning · ikke ryger · 1 ejer · service ok · musikstreaming via bluetooth · bluetooth · håndfrit til mobil ·
fuldaut. klima · varme i rat · aut.gear/tiptronic · led kørelys · 7 airbags · abs · antispin · esp · servo · vi er gerne behjælpelg med et godt
finansieringstilbud med eller uden udbetaling · undgå og køre forgæves ring for besigtigelse
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Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,4

Effekt: 150 HK.

Forhjulstræk

Længde: 426 cm.

Tank: 50 l.

Cylinder: 4

Moment: 250

Gear: Automatgear

Bredde: 179 cm.

Km/l: 19,2 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 216 ktm/t.

Højde: 149 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 8,20 sek.

Vægt: 1.280 kg.

DKK 1.280
Produktionsår:
2017
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Finanseringtilbud
Aaskov.nu Aps. tilbyder at finansiere denne VW Golf VII i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud skal du blot nævne det
for forhandleren.
Bilens pris: kr. 239.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 95.960 (40%)

kr. 143.940

kr. 39.510

kr. 183.450

2,22%

6,35%

kr. 1.912

kr. 71.970 (30%)

kr. 167.930

kr. 42.188

kr. 210.118

2,22%

5,83%

kr. 2.189

kr. 48.220 (20%)

kr. 191.680

kr. 44.727

kr. 236.407

2,22%

5,43%

kr. 2.463

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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