VW e-Golf VII · ·
Pris: 229.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2020

1. indreg:

07/2019

Kilometer:

13.000 km.

Brændstof:

El

Farve:

Hvidmetal

Antal døre:

5

E-Golf fyldt med udstyr i den flotte hvide perlemors metal. Rækkevidde op til km 300 17" alufælge · 2 zone klima · adaptiv fartpilot ·
bakkamera · el-klapbare sidespejle m. varme · dab radio · parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) · nøglefri betjening
m/keyless go · · led kørelys · fuld led forlygter · automatisk lys · fjernlysassistent · læderrat · multifunktionsrat · håndfrit til mobil ·
bluetooth · musikstreaming via bluetooth · android auto · apple carplay · Dynaudio lydanlæg · isofix · sædevarme · regnsensor · auto.
nedbl. bakspejl · esp · vognbaneassistent · blindvinkelsassistent · automatisk nødbremsesystem · højdejust. forsæder · digitalt cockpit
· e-lyd · · navigation · trådløs mobilopladning · træthedsregistrering · ambiente belysning · dynamisk blinklys · varmepumpe
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume:

Effekt: 136 HK.

Forhjulstræk

Længde: 427 cm.

Tank: l.

Cylinder:

Moment: 290

Gear: Automatgear

Bredde: 180 cm.

Km/l: 71,6 l.

Antal ventiler:

Topfart: 150 ktm/t.

Højde: 148 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 9,60 sek.

Vægt: 1.515 kg.

DKK 660
Produktionsår:
-

Kildebiler - Logevej 5, Harridslev - 8930 Randers NØ Tlf.: (+45) 86 40 49 00 - Email: mail@kildebiler.dk

Finanseringtilbud
KildeBiler tilbyder at finansiere denne VW e-Golf VII i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du blot
nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 229.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 45.980 (20%)

kr. 183.920

kr. 39.565

kr. 223.485

2,01%

5,11%

kr. 2.329

kr. 68.970 (30%)

kr. 160.930

kr. 36.607

kr. 197.537

2,01%

5,39%

kr. 2.058

kr. 91.960 (40%)

kr. 137.940

kr. 33.633

kr. 171.573

2,01%

5,77%

kr. 1.788

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.

Kildebiler - Logevej 5, Harridslev - 8930 Randers NØ Tlf.: (+45) 86 40 49 00 - Email: mail@kildebiler.dk

