Volvo XC60 · 2,0 · D4 190 R-Design aut.
Pris: 399.880,Type:

Personvogn

Modelår:

2017

1. indreg:

01/2017

Kilometer:

100.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Hvidmetal

Antal døre:

5

R-DESIGN topmodel // 8 trins geartronic // POLESTAR med 200 HK // særdeles lækker SUV 2WD // økonomisk 21 ·3 km/l. og med
miljørigtig EURO 6 motor // billig ejerafgift // ekstra udstyret med bla. alt i sikkerheds udstyr // Special farve - Crystal white metallic med perlemors effekt // Finansiering med og uden udbetaling tilbydes - forhør os nærmere herom et tilbud // aut.gear/tiptronic · 20"
alufælge · fuldaut. klima · 2 zone klima · fjernb. c.lås · alarm · parkeringssensor (bag) · fartpilot · kørecomputer · infocenter ·
startspærre · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · el-klapbare sidespejle m. varme · bakkamera · adaptiv fartpilot · automatisk
start/stop · el betjent bagklap · dæktryksmåler · elektrisk parkeringsbremse · skiltegenkendelse · cd/radio · navigation ·
multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · digitalt cockpit · headup display · usb tilslutning · armlæn · isofix · bagagerumsdækken
· kopholder · dellæder · splitbagsæde · læderrat · sportssæder · lygtevasker · tågelygter · bi-xenon · kurvelys · fjernlysassistent ·
automatisk lys · led kørelys · 8 airbags · abs · antispin · esp · servo · vognbaneassistent · blindvinkelsassistent · automatisk
nødbremsesystem · tagræling · tonede ruder · mørktonede ruder i bag · 1 ejer · ikke ryger · service ok · diesel partikel filter ·
brugtbilsattest · 4x el-ruder · højdejust. forsæder · motorkabinevarmer // Merpris for 20" Volvo Sommer aluhjul og brugte Vinterhjul sæt
kr. 17.995 ·- // der medfølger en fejlfri brugtbil attest og 2 års reklamationsret // ETU garanti forsikring i op 12 til 36 mdr. tilbydes mod
merpris // vi tager evt. din bil i bytte // Velkommen til Rebild Biler IMPORT - tlf. 23 25 69 33
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 2,0

Effekt: 190 HK.

Forhjulstræk

Længde: 464 cm.

Tank: 70 l.

Cylinder: 4

Moment: 400

Gear: Automatgear

Bredde: 189 cm.

Km/l: 21,3 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 210 ktm/t.

Højde: 171 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 8,10 sek.

Vægt: 1.628 kg.

DKK 3.880
Produktionsår:
-

Rebild Biler ApS - Lærkevej 17 - 9530 Støvring Tlf.: (+45) 23 25 69 33 - Email: info@rebildbiler.dk

Finanseringtilbud
Rebild Biler Aps tilbyder at finansiere denne Volvo XC60 i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud skal du blot nævne
det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 399.880. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 159.952 (40%) kr. 239.928

Lånebeløb

kr. 52.271

kr. 292.199

2,22%

5,09%

kr. 3.044

kr. 119.964 (30%) kr. 279.916

kr. 58.836

kr. 338.752

2,22%

4,91%

kr. 3.529

kr. 80.376 (20%)

kr. 65.443

kr. 384.947

2,22%

4,79%

kr. 4.010

kr. 319.504

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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