VW ID.4 · · 1ST Max Pro Performance
Pris: 448.000,Type:

Personvogn

Modelår:

2021

1. indreg:

06/2021

Kilometer:

35.000 km.

Brændstof:

El

Farve:

Guldmetal

Antal døre:

5

VW ID.4 1ST MAX Pro Performance med alt i udstyr - Varmepumpe - Headup display - Panorama glastag - Elektrisk svingbart Træk 360 graders kamera - Nøglefri betjening - Apple Carplay android auto - Navigation - varme i rat - Adaptiv fartpilot - Full LED forlygter MM aut. · 21" alufælge · varme i rat · 3 zone klima · elektrisk kabinevarmer · fjernb. c.lås · nøglefri betjening · fartpilot · kørecomputer ·
infocenter · startspærre · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · el indst. førersæde m. memory · glastag
· 4x el-ruder · el-spejle · el indst. førersæde · el-klapbare sidespejle m. varme · 360° kamera · bakkamera · parkeringssensor (for) ·
adaptiv fartpilot · parkeringssensor (bag) · dæktryksmåler · el betjent bagklap · elektrisk parkeringsbremse · dab radio · navigation ·
bluetooth · håndfrit til mobil · multifunktionsrat · musikstreaming via bluetooth · digitalt cockpit · trådløs mobilopladning · armlæn · isofix
· kopholder · dellæder · læderrat · el komfortsæder · automatisk lys · fjernlysassistent · fuld led forlygter · airbag · abs · antispin · esp ·
servo · vognbaneassistent · tagræling · tonede ruder · mørktonede ruder i bag · ikke ryger · service ok · svingbart træk (elektrisk) ·
skiltegenkendelse · træthedsregistrering · headup display · android auto · apple carplay · træk · aftag. træk · svingbart træk (elektrisk) ·
svingbart træk (manuel) · startspærre · ikke ryge Vi klarer alt med biler! SALG · vi både køber og sælger i ren handel. Vi tager også din
gamle bil i bytte! LEASING · vi laver leasing · aftaler med 100% budgetsikkerhed · vi står med restværdien. Vi laver alle former for
leasing · privat og erhverv · kun fantasien sætter grænser. Ved hjælp af vores samarbejdspartnere i hele Europa · giver det os
muligheden for at finde præcist din drømmebil · lige meget hvilket mærke eller model. Vi er også et karosseri og skadecenter. Uanset
hvilken bilmodel du ejer · eller hvilket forsikringsselskab du bruger · så kan et af vores karosseri og skadecenters værksteder hjælpe
dig hurtigt tilbage på vejen uden besvær. Du har også mulighed for at få service og reparations aftale. Giv os endeligt et kald · og tag
en uforpligtende snak. Tag forbehold for taste- samt beregningsfejl.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ Car-center.dk Telefon: 71 99 03 33 · træk · aftag. træk ·
svingbart træk (elektrisk) · svingbart træk (manuel) · startspærre · ikke ryger · træk · aftag. træk · svingbart træk (manuel)
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Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume:

Effekt: 204 HK.

Baghjulstræk

Længde: 459 cm.

Cylinder:

Moment: 310

Gear: Automatgear

Bredde: 185 cm.

Antal ventiler:

Topfart: 160 ktm/t.

Højde: 163 cm

0-100 km/t.: 8,5 sek.

Vægt: 2.085 kg.

Økonomi
Tank: l.
Km/l: 59,7 l.
Ejerafgift:
DKK 680
Produktionsår:
-
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Finanseringtilbud
Car-Center Næstved ApS tilbyder at finansiere denne VW ID.4 i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud
skal du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 448.000. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 89.600 (20%)

kr. 358.400

kr. 92.216

kr. 450.616

3,55%

6,07%

kr. 4.695

kr. 134.400 (30%) kr. 313.600

kr. 84.932

kr. 398.532

3,55%

6,38%

kr. 4.152

kr. 179.200 (40%) kr. 268.800

kr. 77.747

kr. 346.547

3,55%

6,79%

kr. 3.610

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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