Skoda Enyaq · 80 · iV Plus First Edition
Pris: 480.000,Type:

Personvogn

Modelår:

2021

1. indreg:

09/2021

Kilometer:

3.000 km.

Brændstof:

El

Farve:

Blåmetal

Antal døre:

5

Skoda Enyaq 80 iV Plus First Edition Farve Race blåmetal. -Sort læderinteriør - Svingbart anhængertræk - El klapbare sidespejle med
memory - DCC Adaptiv undervogn - Parkeringshjælp for og bag - ACC med sideassist og laneassist - Bakkamera - Ambiente belysning
- Dynamisk styring - Matrix lygter - Varme i rat - Navigation - 21“ Alufælge - Designpakke Suite - El førersæde med memory Sædevarme for og bag - Solgardiner i bagdøre - Keyless Advanced - Digital radiomodtagelse - Varmepumpe aut.gear/tiptronic · 21"
alufælge · varme i rat · 3 zone klima · elektrisk kabinevarmer · fjernb. c.lås · nøglefri betjening · fartpilot · startspærre · sædevarme for
og bag · el indst. førersæde m. memory · 4x el-ruder · el-klapbare sidespejle m. varme med memory · bakkamera · parkeringssensor
(bag) · parkeringssensor (for) · adaptiv fartpilot · el betjent bagklap · dab radio · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil ·
bluetooth · android auto · apple carplay · trådløs mobilopladning · armlæn · isofix · bagagerumsdækken · kopholder · læderindtræk ·
læderrat · sportssæder · fuld led forlygter · airbag · esp · servo · blindvinkelsassistent · ikke ryger · træk · aftag. træk · svingbart træk
(manuel) Har dette din interesse så ring eller mail gerne til vores friske salgs team vi har altid et udvalg af gode biler på lager til både
private og erhvervs kunder og har du en drømme bil i tankerne vi ikke har på lager så skaffer vi den. HUSK - Vi tager gerne din brugte
bil i bytte! · Finansiering med 0 kr eller 20% i udbetaling · Ønsker i at se nærmere eller prøvekøre en bil · anbefaler vi at booke en
aftale med en af vores salgskonsulenter · så vi er sikre på at bilen holder klar og ikke kommer forgæves! Forbehold for taste- samt
beregningsfejl.
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 80

Effekt: 204 HK.

Baghjulstræk

Længde: 465 cm.

Cylinder:

Moment: 310

Gear: Automatgear

Bredde: 162 cm.

Antal ventiler:

Topfart: 160 ktm/t.

Højde: 188 cm

0-100 km/t.: 8,7 sek.

Vægt: 2.075 kg.
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Økonomi
Tank: l.
Km/l: 71,2 l.
Ejerafgift:
DKK 680

Produktionsår:
-

Car-Center Næstved ApS - Manøvej 1 - 4700Næstved Tlf.: (+45) 7199 0333 - Email:

Finanseringtilbud
Car-Center Næstved ApS tilbyder at finansiere denne Skoda Enyaq i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette
tilbud skal du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 480.000. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 96.000 (20%)

kr. 384.000

kr. 57.102

kr. 441.102

1,30%

3,57%

kr. 4.595

kr. 144.000 (30%) kr. 336.000

kr. 53.915

kr. 389.915

1,30%

3,85%

kr. 4.062

kr. 192.000 (40%) kr. 288.000

kr. 50.745

kr. 338.745

1,30%

4,21%

kr. 3.529

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.

Car-Center Næstved ApS - Manøvej 1 - 4700Næstved Tlf.: (+45) 7199 0333 - Email:

