Volvo V60 CC · 2,0 · D4 190 Summum aut.
Pris: 3.296,- pr. md.
ekskl. moms
Type:

Personvogn

Modelår:

2017

1. indreg:

10/2016

Kilometer:

52.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Metal

Antal døre:

5

LEASING FORSLAG ERHVERV Månedlig ydelse fra DKK 3.296 ·- Udbetaling DKK 50.000 ·- Løbetid 12 mdr. - forlængelse tilbydes
efter udløb. _____________________________________________ Månedlig ydelse fra DKK 3.996 ·- Udbetaling DKK 50.000 ·Løbetid 36 mdr. - forlængelse tilbydes efter udløb. Inkl. 30.000 KM årlig kørsel Rebild Biler indestår for bilens restværdi - 100%
sikkerhed for kunde ! Inkl. ETU Garanti forsikring i 12 måneder Attraktiv beskatning efter 3 års reglen ! Alle priser excl 25% moms og
etablerings gebyr. _____________________________________________ Special CROSS COUNTRY SUMMUM // top model med
meget udstyr // ca. 8 CM højere bil til natur folket // kører fantastisk // 190 hk model med miljø rigtig EURO 6 motor // meget økonomisk
2WD model kører 21 ·7 km/l. billig ejerafgift // HIGHLIGHTS: Fuld Læderindtræk // el-førersæde med memory funktion // key-less go og
autostart // Xenon / kurvelys // LED kørelys // sensus gps navigation // parkpilot med bakkamera // lys pakke // opvarmede sæder foran
+ bagsæder // vinterpakke med kabinevarmer/oliefyr // sikkerhed med automatisk nedbremsning + meget mere. // Geartronic
aut.gear/tiptronic · 18" alufælge · varme i rat · airc. · fuldaut. klima · 2 zone klima · motorkabinevarmer · fjernb. c.lås · parkeringssensor
(bag) · parkeringssensor (for) · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · el
indst. førersæde m. memory · 4x el-ruder · el-klapbare sidespejle m. varme · nøglefri betjening · bakkamera · automatisk start/stop ·
dæktryksmåler · cd/radio · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · digitalt cockpit · usb tilslutning · armlæn · isofix ·
bagagerumsdækken · kopholder · læderindtræk · splitbagsæde · læderrat · xenonlys · automatisk lys · kurvelys · 8 airbags · abs ·
antispin · esp · servo · automatisk nødbremsesystem · tagræling · tonede ruder · 1 ejer · ikke ryger · diesel partikel filter · service ok ·
lev. nysynet · brugtbilsattest // 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. 23 25 69 33
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 2,0

Effekt: 190 HK.

Forhjulstræk

Længde: 464 cm.

Tank: 68 l.

Cylinder: 4

Moment: 400

Gear: Automatgear

Bredde: 187 cm.

Km/l: 21,7 l.
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Antal ventiler: 16

Topfart: 210 ktm/t.

Højde: 155 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 7,8 sek.

Vægt: 1.568 kg.

DKK 4.420
Produktionsår:
-
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Leasing
Leasing type: Financial
Førstegangsydelse: DKK 50.000
Totalpris i løbetiden: DKK 39.552
Restværdi: DKK 150.000
Løbetid: 12 mdr.
Antal kilometer inkluderet: 0
Forsikring: Ikke inkluderet
*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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