VW Passat · 2,0 · TDi 150 Comfortline Variant DSG
Pris: 224.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2017

1. indreg:

11/2016

Kilometer:

132.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Sortmetal

Antal døre:

5

* RENTEKAMPAGNE 1 ·19% var. rente * Vi træffes på tlf 30551840 · 3 zone klima · adaptiv fartpilot · el betjent bagklap · aftag. træk ·
= 2000 kg · Dynamic Light Assist · led kørelys · kurvelys · Business Premium · Discover Pro · apple carplay · android auto · navigation
· bluetooth · musikstreaming via bluetooth · bakkamera · Front Assist · automatisk nødbremsesystem · vognbaneassistent ·
træthedsregistrering · skiltegenkendelse · nøglefri betjening · sædevarme · el indst. førersæde · m/Ergo Comfort massage ·
ratgearskifte · autohold · køl i handskerum · infocenter · regnsensor · auto. nedbl. bakspejl · højdejust. forsæder · 4x el-ruder · el-spejle
m/varme · parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) · automatisk start/stop · elektrisk parkeringsbremse · multifunktionsrat · aux
tilslutning · usb tilslutning · armlæn · isofix · aut. · 16" alufælge · bagagerumsdækken · kopholder · stofindtræk · splitbagsæde ·
læderrat · lygtevasker · tågelygter · automatisk lys · 6 airbags · abs · esp · servo · tagræling · ikke ryger · fjernb. c.lås · service ok ·
diesel partikel filter · brugtbilsattest · reg. 1. gang 9.11.2016 · 2 zone klima · (3 zone klima) · fartpilot · (adaptiv fartpilot) Prisen er kr.
224.900 + kr. 1.200 til nr.pl. = ialt kr. 226.100 Denne bil kan leveres med Europadækkende CarGarantie – 1 år kr. 4.495. Kontakt os og
hør nærmere! Mulighed for privat-/erhvervs- eller splitleasing - kontakt Lars på tlf. 30551840 og hør nærmere! Vi tilbyder gode billån
med og UDEN udbetaling via Santander Giv gerne et kald på 30551840 og aftal en tid så bilen er klar til prøvetur når du kommer!
RING OG FÅ ET GODT FINANSIERINGSTILBUD HOS OS - VI KVITTERER MED 2 GODE FLASKER VIN NÅR DU HENTER BILEN ·
HVIS IKKE VI ER BILLIGERE END BANKEN! - se flere af vore biler på www.bjerrumbiler.dk Åbn.tider: mandag-torsdag: kl. 8-17
fredag: kl. 8-16 søndag kl. 13-16 eller efter aftale tlf 30551840
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Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 2,0

Effekt: 150 HK.

Forhjulstræk

Længde: 477 cm.

Tank: 66 l.

Cylinder: 4

Moment: 340

Gear: Automatgear

Bredde: 183 cm.

Km/l: 22,2 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 216 ktm/t.

Højde: 148 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 8,9 sek.

Vægt: 1.541 kg.

DKK 4.420
Produktionsår:
-
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Finanseringtilbud
Bjerrum Biler tilbyder at finansiere denne VW Passat i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du blot
nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 224.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 84 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 44.980 (20%)

kr. 179.920

kr. 31.012

kr. 210.932

1,20%

4,72%

kr. 2.512

kr. 67.470 (30%)

kr. 157.430

kr. 29.136

kr. 186.566

1,20%

5,06%

kr. 2.222

kr. 89.960 (40%)

kr. 134.940

kr. 27.163

kr. 162.103

1,20%

5,49%

kr. 1.930

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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