VW Tiguan 2,0 · TDi 190 Highline DSG 4M Van
Pris: 329.900,inkl. moms
Type:
-Moms

Varevogn

Modelår:

2017

1. indreg:

03/2017

Kilometer:

95.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Hvid

Antal døre:

5

VAN Inkl. Moms til privatbrug. Pæn og veludstyret VW Tiguan med 4-hjulstræk og panorama glastag · Head Up Display og meget
meget mere. -LED forlygter m. kurvelys -LED baglygter -Panorama glastag -Head Up Display -App Connect (Apple CarPlay & Android
Auto) -Parkeringsassistent (kan selv parallelparkere) -Parkeringssensor for og bag -Bakkamera -Adaptiv fartpilot -Lane assist -Active
Info Display (Digital Cockpit) -Svingbart anhængertræk -Varme i rat og forsæder -18" originale VW fælge Bemærk at navigation kan
benyttes igennem App Connect sammen med Apple eller Google Maps. 3 zone klima · køl i handskerum · fjernb. c.lås · ratgearskifte ·
kørecomputer · infocenter · startspærre · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæder · 4x
el-ruder · el-spejle m/varme · el betjent bagklap · dæktryksmåler · elektrisk parkeringsbremse · cd/radio · multifunktionsrat · håndfrit til
mobil · bluetooth · musikstreaming via bluetooth · armlæn · isofix · bagagerumsdækken · splitbagsæde · læderrat · automatisk lys ·
fjernlysassistent · abs · esp · servo · automatisk nødbremsesystem · tagræling · mørktonede ruder i bag · ikke ryger · 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.

Baghjulstræk

Længde: cm.

Cylinder: 4

Moment: 400

Gear: Automatgear

Bredde: cm.

Antal ventiler: 16

Topfart: 212 ktm/t.

Højde: cm

0-100 km/t.: 7,90 sek.

Vægt: 1.673 kg.
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Økonomi
Tank: 60 l.
Km/l: 17,5 l.
Ejerafgift:
DKK 5.540

Finanseringtilbud
Carplace A/S tilbyder at finansiere denne VW Tiguan i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du blot
nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 329.900. Lånetype: Fast rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 131.960 (40%) kr. 197.940

Lånebeløb

kr. 44.911

kr. 242.851

2,52%

5,38%

kr. 2.530

kr. 98.970 (30%)

kr. 230.930

kr. 48.781

kr. 279.711

2,52%

5,02%

kr. 2.914

kr. 65.980 (20%)

kr. 263.920

kr. 52.655

kr. 316.575

2,52%

4,75%

kr. 3.298

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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