VW e-Golf VII · ·
Pris: 239.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2018

1. indreg:

03/2018

Kilometer:

19.000 km.

Brændstof:

El

Farve:

Sortmetal

Antal døre:

5

NYHED - PÅ VEJ HJEM FRA TYSKLAND! · UNIK TOPUDSTYRET E-GOLF! Highlights: 136HK Version/9 ·2" DISCOVER PRO
NAVIGATION/ SPORTSLÆDERKABINE/ DIGITALE COCKPIT/VARMEPUMPE/ DYNAMISKE ALL-LED FORLYGTER/ ADAPTIV
FARTPILOT/BLIND SPOT ASSIST/LANE KEEPING ASSIST/PARK ASSIST INKL. BAKKAMERA I FARVER! · Spar OVER kr. 100.000
·- ift. nyprisen i 2018! · Nypris i 2018 var OVER kr. 350.000 ·-. Praktisk talt som fabriksny overalt! · 100% elektrisk "Zero Emission"
E-Golf fra Marts 2018! · Superelegant og yderst smagfuld farvekomination - "Deep Black Pearl Metallic" med "Shetland Beige"
fuldlæderkabine og instrumentbord. Veludstyret E-Golf med den store opgraderede 136HK motor med hele 290Nm. og næsten 50%
længere rækkevidde (merpris fra ny var næsten kr. 40.000 ·-)! · Kæmpe 9 ·2 tommer Discover Pro Infotainment System med
Touch-skærm i glas og et hav af lækre funktioner! · Lækre sportssæder med beigefarvet fuldlæder og lækkert perforeret midterfelt ·
Stort 12 · 3" Aktivt digitalt info display der giver knivskarm og højtopløseligt info om bl.a. batteristrøm · rækkevidde · hastighed og en
lang række andre parametre · Adaptiv fartpilot med nødbremsefunktion · Vognbane Assistent Blindvinkel Assistent · Bakkamera i
farver · Parkeringssensorer både for og bag inkl. automatisk parkeringsassistent · Fuldaut. 2-zonet klimaanlæg · Opvarmet forrude ·
Varmepumpe · Lækkert fladbundet 18-tasters multifunktionsrat i læder · Regnsensor på forruden · Aut. nedblændbart bakspejl ·
Sædevarme i 2 niveauer · Midterarmlæn foran · Danmarks måske bedst udstyrede E-Golf! · Mere info følger så snart bilen er kommet
hjem! · fuldaut. klima · 2 zone klima · 16" alufælge · aut. · parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) · fjernb. c.lås · fartpilot ·
kørecomputer · infocenter · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæder · læderindtræk ·
læderrat · digitalt cockpit · bluetooth · håndfrit til mobil · multifunktionsrat · musikstreaming via bluetooth · navigation · el-spejle
m/varme · led kørelys · fuld led forlygter · sportssæder · bakkamera · 8 airbags · vognbaneassistent · blindvinkelsassistent ·
automatisk nødbremsesystem · adaptiv undervogn · 1 ejer · ikke ryger · lev. nysynet
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume:

Effekt: 136 HK.

Forhjulstræk

Længde: 427 cm.

Cylinder:

Moment: 290

Gear: Automatgear

Bredde: 179 cm.

Antal ventiler:

Topfart: 150 ktm/t.

Højde: 148 cm

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

Vægt: 1.615 kg.

Økonomi
Tank: l.
Km/l: 71,9 l.
Ejerafgift:
DKK 660
Produktionsår:
-

Asbjørn Biler - Faurgaarden 5B - 4300 Holbæk Tlf.: (+45) 59451812 - Email: jacob@asbjornbiler.dk

Finanseringtilbud
Asbjørn Biler 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. 239.900. Lånetype: Fast rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 95.960 (40%)

kr. 143.940

kr. 36.248

kr. 180.188

2,01%

5,95%

kr. 1.878

kr. 71.970 (30%)

kr. 167.930

kr. 38.563

kr. 206.493

2,01%

5,44%

kr. 2.151

kr. 47.980 (20%)

kr. 191.920

kr. 40.866

kr. 232.786

2,01%

5,06%

kr. 2.425

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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