Audi A3 1,4 · e-tron Sport SB S-tr.
Pris: 329.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2017

1. indreg:

01/2017

Kilometer:

37.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Gråmetal

Antal døre:

5

Selvom man kører grønt behøver man ikke at gå ned på udstyr? Denne A3 e-tron har ekstra meget udstyr: -Nanogrå metallak -Full
LED forlygter m. LED kørelys -Fjernlysassistent -LED baglygter m. dynamisk blinklys -Bang & Olufsen Sound System -Advanced key
(nøglefri betjening) -Adaptiv fartpilot -Audi Lane Assist -El-klapbare sidespejle m. varme -Bluetooth inkl. musikstreaming
-Parkeringssensor bag -Mørk tonet ruder bag Vi tilbyder Grønt Billån igennem AL-Finans · Var. rente fra 1 ·25% og Fast rente fra 1
·75% - Kontakt os for nærmere information. 17" alufælge · 2 zone klima · fjernb. c.lås · kørecomputer · infocenter · startspærre · auto.
nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæder · 4x el-ruder · automatisk start/stop · dæktryksmåler
· elektrisk parkeringsbremse · cd/radio · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · armlæn · isofix · bagagerumsdækken ·
kopholder · stofindtræk · splitbagsæde · læderrat · sportssæder · automatisk lys · abs · esp · servo · automatisk nødbremsesystem ·
ikke ryger · service ok. Forbehold for forbrugstal. 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: 1,4

Effekt: 204 HK.

Forhjulstræk

Længde: 431 cm.

Cylinder: 4

Moment: 250

Gear: Automatgear

Bredde: 179 cm.

Antal ventiler: 16

Topfart: 222 ktm/t.

Højde: 143 cm

0-100 km/t.: 7,60 sek.

Vægt: 1.515 kg.
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Økonomi
Tank: 50 l.
Km/l: 33,8 l.
Ejerafgift:
DKK 860

Finanseringtilbud
Carplace A/S tilbyder at finansiere denne Audi A3 i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud skal du blot nævne det for
forhandleren.
Bilens pris: kr. 329.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 131.960 (40%) kr. 197.940

Lånebeløb

kr. 28.021

kr. 225.961

1,26%

3,35%

kr. 2.354

kr. 98.970 (30%)

kr. 230.930

kr. 30.272

kr. 261.202

1,26%

3,11%

kr. 2.721

kr. 66.310 (20%)

kr. 263.590

kr. 32.502

kr. 296.092

1,26%

2,93%

kr. 3.085

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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