Audi SQ5 · TDi 313 quattro Tiptr. Van
Pris: 339.900,- ekskl.
moms
Type:
+Moms

Varevogn

Modelår:

2013

1. indreg:

06/2013

Kilometer:

102.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Sortmetal

Antal døre:

5

Flot og velholdt Audi SQ5 VAN · med 313 HK og 8 trins automatgear. Pris inkl. moms: 389.900 kr. Pris ex. moms: 339.900 kr.
-Panthersort Krystaleffekt lakering -Xenon forlygter m. adaptive light -Fjernlysassistent -LED baglygter -Advanced key (nøglefri
betjening) -Navigation Plus m. harddisk -Parkeringssensor for og bag med optisk visning -Sportskabine i Perlnappa læder / alcantara
-Svingbart anhængertræk -19" originale Audi SQ5 alufælge -Audi Drive Select (køreprofil) -Varme i bagsæder -Audi Sound System m.
subwoofer -El indst. forsæder -El betjent bagklap -Solgardin i bagdøre 3 zone klima · sort lofthimmel · køl i handskerum · fjernb. c.lås ·
ratgearskifte · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme ·
4x el-ruder · el-spejle m/varme · automatisk start/stop · dæktryksmåler · cd/radio · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth ·
armlæn · isofix · bagagerumsdækken · kopholder · splitbagsæde · læderrat · lygtevasker · tågelygter · automatisk lys · abs · esp ·
hvide blink · indfarvede kofangere · tagræling · ikke ryger · service ok · diesel partikel filter · servo. 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: 3,0

Effekt: 313 HK.

Baghjulstræk

Længde: 463 cm.

Cylinder: 6

Moment: 650

Gear: Automatgear

Bredde: 190 cm.

Antal ventiler: 24

Topfart: 250 ktm/t.

Højde: 163 cm

0-100 km/t.: 5,10 sek.

Vægt: 1.995 kg.

Carplace A/S - Vølundsvej 1 - 3400 Hillerød Tlf.: (+45) 69 15 58 88 - Email: salg@carplace.dk

Økonomi
Tank: 75 l.
Km/l: 14,7 l.
Ejerafgift:
DKK 8.060

Finanseringtilbud
Carplace A/S tilbyder at finansiere denne Audi SQ5 i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du blot
nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 339.900. Lånetype: Fast rente. Løbetid: 60 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 135.960 (40%) kr. 203.940

Lånebeløb

kr. 39.143

kr. 243.083

4,06%

9,26%

kr. 5.065

kr. 101.970 (30%) kr. 237.930

kr. 42.418

kr. 280.348

4,06%

8,61%

kr. 5.841

kr. 135.960 (40%) kr. 203.940

kr. 44.322

kr. 248.262

4,06%

8,33%

kr. 4.138

kr. 67.980 (20%)

kr. 271.920

kr. 45.694

kr. 317.614

4,06%

8,12%

kr. 6.618

kr. 101.970 (30%) kr. 237.930

kr. 48.327

kr. 286.257

4,06%

7,79%

kr. 4.771

kr. 67.980 (20%)

kr. 52.318

kr. 324.238

4,06%

7,39%

kr. 5.405

kr. 271.920

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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