VW Passat · 2,0 · TDi 190 R-line Variant DSG
Pris: 269.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2015

1. indreg:

11/2015

Kilometer:

143.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Blåmetal

Antal døre:

5

18" alufælge · 3 zone klima · fjernb. c.lås · infocenter · startspærre · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme
· højdejust. forsæder · el indst. forsæder · glastag · el-soltag · el-klapbare sidespejle m. varme · automatisk parkerings system ·
bakkamera · parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) · adaptiv fartpilot · automatisk start/stop · el betjent bagklap ·
dæktryksmåler · elektrisk parkeringsbremse · dab radio · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming via bluetooth
· digitalt cockpit · usb tilslutning · aux tilslutning · sd kortlæser · armlæn · isofix · bagagerumsdækken · læderindtræk · splitbagsæde ·
læderrat · el komfortsæder · sportssæder · lygtevasker · led kørelys · vognbaneassistent · blindvinkelsassistent · automatisk
nødbremsesystem · tagræling · tonede ruder · ikke ryger · nysynet · svingbart træk (manuel) · diesel partikel filter · Ring for fremvisning
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 2,0

Effekt: 190 HK.

Forhjulstræk

Længde: 477 cm.

Tank: 66 l.

Cylinder: 4

Moment: 400

Gear: Automatgear

Bredde: 183 cm.

Km/l: 21,7 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 233 ktm/t.

Højde: 148 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 7,9 sek.

Vægt: 1.581 kg.

DKK 4.420
Produktionsår:
-

CPH Cars - Kirstinehøj 56A - 2770 Kastrup Tlf.: (+45) 30 51 95 19 - Email: Glenn@cphcars.dk

Finanseringtilbud
CPH Cars tilbyder at finansiere denne VW Passat i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du blot
nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 269.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 72 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 53.980 (20%)

kr. 215.920

kr. 49.498

kr. 265.418

3,55%

7,28%

kr. 3.687

kr. 80.970 (30%)

kr. 188.930

kr. 45.299

kr. 234.229

3,55%

7,61%

kr. 3.254

kr. 107.960 (40%) kr. 161.940

kr. 41.110

kr. 203.050

3,55%

8,04%

kr. 2.821

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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