Audi Q7 3,0 · TFSi S-line quattro Tiptr. Van
Pris: 599.900,inkl. moms
Type:
-Moms

Varevogn

Modelår:

2017

1. indreg:

09/2016

Kilometer:

127.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Blåmetal

Antal døre:

5

Denne Audi Q7 er absolut en af vores ynglings. 333 HK benzin motor · Quattro 4-hjulstræk og 8 trins automatgear samt et
udstyrsniveau som bør tilfredsstille selv de mest udstyrskrævende købere. VAN INKL. MOMS: 599.900 kr. VAN EX. MOMS: 529.900 kr.
Modelår 2017. -Moonlight Blue metallak -Adaptiv sportsluftundervogn -Panorama soltag -MMI Navigation plus m. MMI touch -Virtual
Cockpit -Head Up Display -BOSE sound system 3D m. subwoofer -Night Vision -S-line sportspakke -Adaptiv fartpilot -Audi Lane & Side
assist -Fartgrænsevisning - kamerabaseret -Audi Sport · 9 · 5x21" alufælge -LED forlygter m. fjernlysassistent -LED baglygter m.
dynamisk blinklys -Bak og 360 graders kamera -4 zone komfort klimaanlæg -Parkeringsassistent -El-klapbare sidespejle m. memory
-El forsæder m. memory -Audi Connect -Audi Drive Select -Sort lofthimmel -7 sæder -El-bagklap -Sportsmultifunktionsrat i læder -Mørk
tonede ruder bag m. rullegardin -Komfort telefon m. trådløs opladning -Forrude i lyd- og varmedæmpende glas -Blank tagræling og
rudelister -Ambiente belysning Ratgearskifte · kørecomputer · infocenter · startspærre · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler ·
regnsensor · sædevarme · 4x el-ruder · automatisk start/stop · dæktryksmåler · cd/radio · håndfrit til mobil · bluetooth · armlæn · isofix ·
bagagerumsdækken · kopholder · dellæder · splitbagsæde · læderrat · lygtevasker · tågelygter · automatisk lys · abs · esp · servo ·
hvide blink · indfarvede kofangere · ikke ryger · service ok. Denne bil kan også leases · kontakt os for nærmere information. 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: 333 HK.

Baghjulstræk

Længde: cm.

Cylinder: 6

Moment: 440

Gear: Automatgear

Bredde: cm.

Antal ventiler: 24

Topfart: 250 ktm/t.

Højde: cm

0-100 km/t.: 6,10 sek.

Vægt: 2.045 kg.
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Økonomi
Tank: 85 l.
Km/l: 12 l.
Ejerafgift:
DKK 4.960

Finanseringtilbud
Carplace A/S tilbyder at finansiere denne Audi Q7 i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du blot
nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 599.900. Lånetype: Fast rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 239.960 (40%) kr. 359.940

Lånebeløb

kr. 63.959

kr. 423.899

2,52%

4,25%

kr. 4.416

kr. 179.970 (30%) kr. 419.930

kr. 70.965

kr. 490.895

2,52%

4,05%

kr. 5.114

kr. 119.980 (20%) kr. 479.920

kr. 77.972

kr. 557.892

2,52%

3,90%

kr. 5.812

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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