Volvo XC60 · 2,0 · D4 190 Momentum aut. AWD
Pris: 3.796,- pr. md.
ekskl. moms
Type:

Personvogn

Modelår:

2018

1. indreg:

09/2017

Kilometer:

98.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Metal

Antal døre:

5

LEASING FORSLAG ERHVERV // LAGERVARE 12 MDR. // PR. MDR. KR. 3.796 ·- EKSTRAORDINÆR YDELSE KR. 60.000 ·- //
INKL. ÅRLIG KØRSEL KM 30.000 // ATTRAKTIV LAV BESKATNING // LEASING FORSLAG PRIVAT // 48 MDR. // PR.MD. FRA KR.
3.996 · - EKSTRAORDINÆR YDELSE KR. 60.000 ·- // INKL. ÅRLIG KØRSEL KM 20.000 REBILD BILER INDESTÅR 100% FOR
BILENS RESTVÆRDI // INKL. 1 ÅRS GARANTI FORSIKRING // INKL: REBILD PAKKEN EXCL. OPRETTELSESGEBYR OG
NUMMERPLADER // ALLE NÆVNTE PRISER ER EXCL. 25% MOMS // _____________________________________________
HIGHLIGHTS // Fusion Red Perlemor metallic lakering · AWD 4x4 og geartronic 8 trins automatgear · digital instrumentering · key-less
go & autostart · multifunktions læderrat · led forlygter med lys automatik assistent · LED kørelys og baglygter · regnsensor · fuld
sikkerheds pakke · lane assistent · blind spot assistent · driver alert · acc adaptiv fartpilot med automatisk nedbremsning · volvo kabine
bilalarm system med rumsensor nødbremsnings system · gps sensus navigation · skiltegenkendelse system · fuld læder interiør ·
sædevarme på forsæder · højdejusterbar førersæde · parkering sensor bag · bak-kamera med veiw til trækkrog · 20" original Volvo
alufælge · colorglas bag · aftagelig semi el-svingbart trækkrog til 2400 KG mv.. // Geartronic 8 trins aut.gear/tiptronic · 20" alufælge ·
varme i rat · fuldaut. klima · fjernb. c.lås · nøglefri betjening · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · udv. temp. måler ·
regnsensor · sædevarme · højdejust. førersæde · 4x el-ruder · el-klapbare sidespejle m. varme · bakkamera · parkeringssensor (bag) ·
adaptiv fartpilot · automatisk start/stop · el betjent bagklap · dæktryksmåler · elektrisk parkeringsbremse · skiltegenkendelse · cd/radio ·
navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming via bluetooth · digitalt cockpit · usb tilslutning · armlæn ·
isofix · læderindtræk · splitbagsæde · læderrat · tågelygter · fuld led forlygter · fjernlysassistent · automatisk lys · 8 airbags · abs ·
antispin · esp · servo · vognbaneassistent · blindvinkelsassistent · automatisk nødbremsesystem · tagræling · tonede ruder ·
mørktonede ruder i bag · ikke ryger · svingbart træk (elektrisk) · diesel partikel filter · brugtbilsattest // Merpris for viste 20" aluhjul // der
medfølger en fejlfri brugtbil attest og 2 års reklamationsret // ETU garanti forsikring tilbydes i op til 36 mdr. mod merpris // vi tager evt.
din bil i bytte // Velkommen til Rebild Biler IMPORT - tlf. 25 30 95 30
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Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 2,0

Effekt: 190 HK.

4-hjulstræk

Længde: 469 cm.

Tank: 60 l.

Cylinder: 4

Moment: 400

Gear: Automatgear

Bredde: 190 cm.

Km/l: 19,6 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 205 ktm/t.

Højde: 166 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 8,4 sek.

Vægt: 1.736 kg.

DKK 5.320
Produktionsår:
-
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Leasing
Leasing type: Operational
Førstegangsydelse: DKK 60.000
Totalpris i løbetiden: DKK 45.552
Restværdi: DKK
Løbetid: 12 mdr.
Antal kilometer inkluderet: 0
Forsikring: Ikke inkluderet
*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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