Antal ventiler: 16 aut.
Volvo XC60 · 2,0 · D4 190 Summum

Topfart: 210 ktm/t.
0-100 km/t.: 8,10 sek.

Pris: 3.596,- pr. md.
ekskl. moms
Type:

Personvogn

Modelår:

2017

1. indreg:

05/2017

Kilometer:

60.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Metal

Antal døre:

5

LEASING FORSLAG ERHVERV (skaffevare) Månedlig ydelse fra DKK 3.596 ·- Udbetaling DKK 60.000 ·- Løbetid 12 mdr. forlængelse tilbydes efter udløb. _____________________________________________ Månedlig ydelse fra DKK 4.996 ·- Udbetaling
DKK 60.000 ·- Løbetid 36 mdr. - forlængelse tilbydes efter udløb. Inkl. 30.000 KM årlig kørsel Rebild Biler indestår for bilens restværdi !
Inkl. ETU Garanti forsikring i 12 måneder Attraktiv beskatning efter 3 års reglen ! Alle priser excl 25% moms og etablerings gebyr.
_____________________________________________ Topmodel SUMMUM - næsten som en fabriksny bil // særdeles lækker
udstyrs model // meget økonomisk 21 ·3 km/l. - billig ejerafgift og miljørigtig EURO 6 motor // nypris var ca. kr. 745.000 ·- //
HIGHLIGHTS // Geartronic 8 trins automatgear · digital instrumentering · key-less go & autostart · multifunktions læderrat · xenon
forlygter med adaptiv kurvelys · lys automatik · LED kørelys og baglygter · regnsensor · fuld sikkerheds assistent pakke · lane assistent
· blind spot assistent · driver alert · acc adaptiv fartpilot med automatisk nedbremsning · kabine bil alarmsystem · nødbremsnings
system · gps sensus navigation · skiltegenkendelse system · fuld læder interiør · sædevarme på forsæder · højdejusterbar førersæde ·
parkering sensor bag · 18" original Volvo alufælge · colorglas bag · aftagelig trækkrog til 1800 KG mv.. / Geartronic 8 trin
aut.gear/tiptronicClean Zone interiør · Cruise control · El-indfældbare sidespejle m/lys · El-styret bagklap · Fugtigheds sensor ·
Gasforlygter XENON aktive · Metallak · Nøglefri betjening · Parkeringshjælp bag · Varme i sprinklerdysser forrude · Læderrat · WHIPS
· Ratfjernbetjening · Regnsensor · Ydertemperaturmåler · Tilskudsvarmer u/timer (diesel) · AQS · Isofix bag · Kopholdere bag ·
Gearknop i læder · Airbag afbryd (nøgleløsning) · Indtræk: Læder · Armlæn for · Fjernbetjent centrallås · IC (Inflatable Curtain) · Make
up spejle m/lys // Merpris for Vinterhjul // 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.

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

Leasing
Leasing type: Financial
Førstegangsydelse: DKK 60.000
Totalpris i løbetiden: DKK 47.952
Restværdi: DKK 160.000
Løbetid: 12 mdr.
Antal kilometer inkluderet: 0
Forsikring: Ikke inkluderet
*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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