Volvo V90 2,0 · D4 190 Momentum aut.
Pris: 439.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2019

1. indreg:

01/2019

Kilometer:

47.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Sortmetal

Antal døre:

5

Denne Volvo V90 byder på masser af udstyr · et højt niveau af sikkerhedsudstyr og fantastisk kørekomfort -Onyx black metallak -LED
forlygter med fjernlysassistent -Sæder i del-læder -Adaptiv fartpilot -Vognbane assistent -Digital instrumentering -El bagklap -Varme i
rattet -Nøglefri åbning og start -Motorvarmer med timer -Volvo on call -Varme i bagsæde -Smartphone integration (navigation igennem
Apple CarPlay) 18" alufælge · 2 zone klima · parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) · kørecomputer · infocenter · startspærre
· auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæder · el-klapbare sidespejle m. varme ·
automatisk start/stop · dæktryksmåler · elektrisk parkeringsbremse · multifunktionsrat · bluetooth · usb tilslutning · armlæn · isofix ·
bagagerumsdækken · splitbagsæde · automatisk lys · blanke rudelister · blank tagræling · abs · esp · servo · 1 ejer · 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: 2,0

Effekt: 190 HK.

Forhjulstræk

Længde: 494 cm.

Cylinder: 4

Moment: 400

Gear: Automatgear

Bredde: 189 cm.

Antal ventiler: 16

Topfart: 220 ktm/t.

Højde: 148 cm

0-100 km/t.: 8,50 sek.

Vægt: 1.634 kg.
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Økonomi
Tank: 55 l.
Km/l: 20,8 l.
Ejerafgift:
DKK 4.380

Finanseringtilbud
Carplace A/S tilbyder at finansiere denne Volvo V90 i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du blot
nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 439.900. Lånetype: Fast rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 175.960 (40%) kr. 263.940

Lånebeløb

kr. 46.595

kr. 310.535

2,01%

4,22%

kr. 3.235

kr. 131.970 (30%) kr. 307.930

kr. 50.877

kr. 358.807

2,01%

3,96%

kr. 3.738

kr. 87.980 (20%)

kr. 55.046

kr. 406.966

2,01%

3,75%

kr. 4.240

kr. 351.920

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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