VW e-Golf VII · ·
Pris: 219.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2020

1. indreg:

09/2019

Kilometer:

17.000 km.

Brændstof:

El

Farve:

Hvid

Antal døre:

5

aut.gear/tiptronic · aut. · adaptiv fartpilot · digitalt cockpit · navigation · Varmepumpe · CCS hurtiglade stik · 16" alufælge ·
vognbaneassistent · blindvinkelsassistent · automatisk nødbremsesystem · fuldaut. klima · bakkamera · fjernb. c.lås · parkeringssensor
(bag) · parkeringssensor (for) · kørecomputer · infocenter · startspærre · varme i forrude · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler ·
regnsensor · sædevarme · højdejust. førersæde · 4x el-ruder · el-klapbare sidespejle m. varme · multifunktionsrat · håndfrit til mobil ·
bluetooth · musikstreaming via bluetooth · apple carplay · armlæn · isofix · bagagerumsdækken · splitbagsæde · automatisk lys ·
fjernlysassistent · kurvelys · led kørelys · fuld led forlygter · 8 airbags · abs · antispin · esp · servo · mørktonede ruder i bag · 1 ejer ·
ikke ryger · attraktiv finansiering/leasing tilbydes · Venligst kun personlig/telefonisk henvendelse - henvendelse pr. mail besvares ikke
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume:

Effekt: 136 HK.

Forhjulstræk

Længde: 427 cm.

Cylinder:

Moment: 290

Gear: Automatgear

Bredde: 180 cm.

Antal ventiler:

Topfart: 150 ktm/t.

Højde: 148 cm

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

Vægt: 1.515 kg.

Økonomi
Tank: l.
Km/l: 71,6 l.
Ejerafgift:
DKK 660
Produktionsår:
-

Henrik Jørgensen Automobiler - Randersvej 65 - 8870 Langå Tlf.: (+45) 40 60 72 58 - Email:

Finanseringtilbud
HJA ApS tilbyder at finansiere denne VW e-Golf VII i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud skal du blot nævne det for
forhandleren.
Bilens pris: kr. 219.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 44.200 (20%)

kr. 175.700

kr. 44.099

kr. 219.799

2,22%

5,83%

kr. 2.290

kr. 65.970 (30%)

kr. 153.930

kr. 41.742

kr. 195.672

2,22%

6,28%

kr. 2.039

kr. 87.960 (40%)

kr. 131.940

kr. 39.259

kr. 171.199

2,22%

6,86%

kr. 1.784

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.

Henrik Jørgensen Automobiler - Randersvej 65 - 8870 Langå Tlf.: (+45) 40 60 72 58 - Email:

