VW Transporter 2,0 · TDi 199 Kombi DSG 4Motion kort
Pris: 3.495,- pr. md.
ekskl. moms
Type:
+Moms

Varevogn

Modelår:

2020

1. indreg:

01/2020

Kilometer:

57.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Hvid

Antal døre:

BEMÆRK 4X4 MED SPÆR! 1 Ejers mester bil alle service overholdt hos VW TRÆK TIL 2.500 KG. Leasingforslag: 3.495 · - Kr. Pr.
Mdr. I 60 Mdr. Udbetaling 80.000 · - Kr. Restværdi. 120.000 · - Kr. Alle priser ex. moms. Inklusive reg afgift. Fri Km. Dette er et forslag
men vi laver gerne et skræddersyet tilbud der passer præcis til din virksomhed. 7 trins aut.gear/tiptronic · alu. · airc. ·
motorkabinevarmer · fjernb. c.lås · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme ·
højdejust. førersæde · el-ruder · el-klapbare sidespejle m. varme · bakkamera · parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) ·
adaptiv fartpilot · automatisk start/stop · dæktryksmåler · træthedsregistrering · skiltegenkendelse · cd/radio · navigation ·
multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming via bluetooth · android auto · apple carplay · usb tilslutning · aux
tilslutning · armlæn · kopholder · stofindtræk · læderrat · automatisk lys · fjernlysassistent · kurvelys · led kørelys · fuld led forlygter · 4
airbags · abs · antispin · esp · servo · vognbaneassistent · 1 ejer · ikke ryger · nysynet · lev. nysynet · service ok · træk · diesel partikel
filter... Alle vores biler er så vidt muligt ny serviceret · nysynet og professionel kosmetisk klargjorte. Så du kan få bilen med omgående
og ikke skal vente på levering. Men giv et kald så sørger vi for at bil og personale er hjemme og at der er kaffe på kanden. Husk vi altid
tager din brugte bil i bytte uanset stand årgang eller kilometer.. Hos Toppevad Biler er vi af SKAT autoriseret som motorkontor og har
plader på lager så du kan få din nye bil med hjem omgående. Husk venligst altid at ringe inden du kører hjemmefra så du ikke kører
forgæves hvis vi skulle være ude af huset vi svarer altid på Tlf: 40750339 også aften og weekend.
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 2,0

Effekt: 199 HK.

Baghjulstræk

Længde: cm.

Cylinder: 4

Moment: 450

Gear: Automatgear

Bredde: cm.

Antal ventiler: 16

Topfart: 197 ktm/t.

Højde: cm

0-100 km/t.: sek.

Vægt: 2.090 kg.

Økonomi
Tank: 70 l.
Km/l: 15,1 l.
Ejerafgift:

Toppevad Biler ApS - Frydensbergvej 14 - 3660 Stenløse Tlf.: (+45) 40750339 - Email: salg@toppevadbiler.dk

DKK 8.320

Toppevad Biler ApS - Frydensbergvej 14 - 3660 Stenløse Tlf.: (+45) 40750339 - Email: salg@toppevadbiler.dk

Leasing
Leasing type: Financial
Førstegangsydelse: DKK 80.000
Totalpris i løbetiden: DKK 1
Restværdi: DKK 120.000
Løbetid: 60 mdr.
Antal kilometer inkluderet: 0
Forsikring: Ikke inkluderet
*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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