VW Touran · 2,0 · TDi 190 Highline DSG
Pris: 309.800,Type:

Personvogn

Modelår:

2017

1. indreg:

06/2017

Kilometer:

148.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Hvid

Antal døre:

5

BILEN KAN OMBYGGES TIL HVID PLADET PERSONBIL Euro-norm 6 motor (den mest miljøvenlige som må køre ind i alle byzoner)
Fuld LED forlygter m/ kurvelys · fjernlysassistent · adaptiv fartpilot · panorama glastag m/ skyde vippefunktion · varme i rat ·
bakkamera · tilslutning til Apple carplay · Android auto · varme i rat navigation · parkeringssensor (for) · parkeringssensor (bag) · el
betjent bagklap · svingbart træk (manuel) · 2 zone klima · airc. · kørecomputer · infocenter · startspærre · udv. temp. måler ·
regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæder · 4x el-ruder · el-klapbare sidespejle m. varme · elektrisk parkeringsbremse ·
træthedsregistrering · automatisk nødbremsesystem · multifunktionsrat m/ paddle shift · aux tilslutning · usb tilslutning · håndfrit til
mobil · bluetooth · musikstreaming via bluetooth · dab radio · isofix · kopholder · læderrat · lygtevasker · tågelygter · automatisk lys ·
led kørelys · abs · antispin · esp · servo · mørktonede ruder i bag · ikke ryger · service ok · diesel partikel filter · automatisk start/stop ·
fjernb. c.lås · armlæn · auto. nedbl. bakspejl · 7 airbags. Alle vores biler serviceres efter fabrikantens forskrifter. Bilen leveres med 6
måneders fuld forhandlergaranti med mulighed for opgradering til 12 måneder via Automesters landsdækkende garantiordning eller
mulighed for udvidet CarGarantie dækning! Vi tilbyder i samarbejde med Santander Consumer Bank en fordelagtig finansiering af
denne bil med og uden udbetaling. Vi tilbyder fordelagtige bilforsikringer. Kontakt os i dag og hør mere om mulighederne!
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Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 2,0

Effekt: 190 HK.

Forhjulstræk

Længde: 453 cm.

Tank: 58 l.

Cylinder: 4

Moment: 400

Gear: Automatgear

Bredde: 183 cm.

Km/l: 21,3 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 220 ktm/t.

Højde: 166 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 8,2 sek.

Vægt: 1.615 kg.

DKK 4.420
Produktionsår:
-
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Finanseringtilbud
Lytzen Cars tilbyder at finansiere denne VW Touran i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du blot
nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 309.800. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 61.960 (20%)

kr. 247.840

kr. 42.382

kr. 290.222

1,50%

4,09%

kr. 3.024

kr. 92.940 (30%)

kr. 216.860

kr. 39.178

kr. 256.038

1,50%

4,32%

kr. 2.668

kr. 123.920 (40%) kr. 185.880

kr. 35.868

kr. 221.748

1,50%

4,60%

kr. 2.310

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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