Audi A6 40 · TDi Avant S-tr. Van
Pris: 389.900,inkl. moms
Type:
-Moms

Varevogn

Modelår:

2019

1. indreg:

01/2019

Kilometer:

18.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Koksmetal

Antal døre:

5

Den nye Audi A6 Avant med Assistentpakke Tour og en kørekomfort i verdensklasse. VAN INKL. MOMS: 389.900 kr. VAN EX. MOMS:
349.900 kr. -Vesuviusgrå metallak -Adaptiv fartpilot -Vognbaneføringsassistent -LED for og baglygter -Fjernlysassistent -Elektrisk
åbning og lukning af bagklap -MMI Navigation med MMI touch response -Audi drive select -Audi pre sense basic -Audi pre sense city
-El-justerbar lændestøtte - 4 vejs -Parkeringshjælp plus (for og bag) 17" alufælge · 2 zone klima · fjernb. c.lås · parkeringssensor for og
bag · kørecomputer · infocenter · startspærre · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæde
· 4x el-ruder · el-spejle m/varme · automatisk start/stop · dæktryksmåler · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · armlæn ·
isofix · bagagerumsdækken · kopholder · stofindtræk · splitbagsæde · læderrat · tågelygter · automatisk lys · abs · esp · servo ·
automatisk nødbremsesystem · hvide blink · indfarvede kofangere · tagræling · 1 ejer · ikke ryger · service ok · diesel partikel filter. Vi
tilbyder attraktive priser på finansiering med og uden udbetaling. Kontakt os · så laver vi hurtigt en beregning. Carplace.dk - Tlf: 69 155
888
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 40

Effekt: 204 HK.

Forhjulstræk

Længde: 494 cm.

Cylinder: 4

Moment: 400

Gear: Automatgear

Bredde: 189 cm.

Antal ventiler: 16

Topfart: 241 ktm/t.

Højde: 149 cm

0-100 km/t.: 8,30 sek.

Vægt: 1.685 kg.
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Økonomi
Tank: l.
Km/l: 23,4 l.
Ejerafgift:
DKK 3.020

Finanseringtilbud
Carplace A/S tilbyder at finansiere denne Audi A6 i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du blot
nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 389.900. Lånetype: Fast rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 155.960 (40%) kr. 233.940

Lånebeløb

kr. 43.788

kr. 277.728

2,01%

4,47%

kr. 2.894

kr. 116.970 (30%) kr. 272.930

kr. 47.438

kr. 320.368

2,01%

4,16%

kr. 3.338

kr. 77.980 (20%)

kr. 51.201

kr. 363.121

2,01%

3,93%

kr. 3.783

kr. 311.920

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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