VW Arteon · 2,0 · TDi 200 R-line Shooting Brake DSG
Pris: 5.999,- pr. md.
ekskl. moms
Type:

Personvogn

Modelår:

2021

1. indreg:

04/2021

Kilometer:

3.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Hvid

Antal døre:

5

Top Udstyret VW Arteon Shooting break 2 · 0 TDI 200HK DSG hvor udstyr blandet byder digitalt cockpit · adaptiv fartpilot · og apple
carplay. En yderst velkørende bil der skal ses. Finansiel Erhvervsleasing: Udbetaling: 80.000 · - pr.mdr. 5.999 · - 12 mdr. med Fri KM
Restværdi efter endt leasing: 225.000 · - ex. afgift · bruger har anvisningspligt alle priser er ex. moms. Alle tilbud kan laves på 24 eller
36 mdr. forhør om dine muligheder Operationel erhvervsleasing med en attraktiv beskatning. Udbetaling: 80.000 · - pr. mdr.: 7.499 · 36 mdr. med 30.000 km pr. år. Inkl. service · reparationer · sommer-/vinterdæk og lånebil. Cars&Dreams Leasing A/S indestår for
restværdi. Alle priser ex. Moms aut.gear/tiptronic · ratgearskifte · 19" alufælge · 3 zone klima · køl i handskerum · elektrisk
kabinevarmer · fjernb. c.lås · nøglefri betjening · kørecomputer · infocenter · startspærre · udv. temp. måler · auto. nedbl. bakspejl ·
regnsensor · sædevarme for og bag · el indst. forsæder · el-klapbare sidespejle m. varme · bakkamera · parkeringssensor (bag) ·
parkeringssensor (for) · adaptiv fartpilot · automatisk start/stop · el betjent bagklap · dæktryksmåler · adaptiv undervogn · elektrisk
parkeringsbremse · skiltegenkendelse · dab+ radio · navigation · multifunktionsrat · musikstreaming via bluetooth · digitalt cockpit ·
apple carplay · usb tilslutning · aux tilslutning · armlæn · isofix · bagagerumsdækken · kopholder · splitbagsæde · læderrat ·
sportssæder · tågelygter · fuld led forlygter · 8 airbags · abs · antispin · esp · servo · mørktonede ruder i bag · automatisk
nødbremsesystem · service ok · diesel partikel filter Kontakt Frede Sieverts Tlf. 22 92 33 55 fs@carsdreams.dk Jesper Larsen Tlf. 24
64 97 57 jl@carsdreams.dk Vi har over 25 års erfaring i Bilbranchen fra nogle af Viborg´s mest respekterede Bilhuse · så tøv ikke med
at kontakte os omkring mulighederne ! Cars&Dreams er oprindelig skabt ud fra en passion omkring investering af klassiske biler · og i
vores lokaler ser man hurtig at hyggen er i højsædet. Hyggen og passionen er der stadig · men vi har tilkoblet leasing af nyere biler ·
vel at mærke af alle bilmærker · både til private og firmaer · med og uden servicekontrakt. Vores filosofi indebærer ikke et stort
varelager. På www.mobile.de alene findes der ca. 2 · 5 mio. biler til salg og vi ser ingen udfordringer i at bestille bilen hjem og få den
gennemgået på vores værksted · inden den kommer ud til kunden. Vi mener · at vi på den måde kan sikre os minimale omkostninger ·
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der gerne skulle komme kunden til gode. Vi rådgiver kunden fra start til aflevering og vil altid være behjælpelig med spørgsmål både i
og efter forløbet. · 1
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 2,0

Effekt: 200 HK.

Forhjulstræk

Længde: 487 cm.

Tank: 66 l.

Cylinder: 4

Moment: 400

Gear: Automatgear

Bredde: 187 cm.

Km/l: 22,9 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 233 ktm/t.

Højde: 146 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 7,9 sek.

Vægt: 1.650 kg.

DKK 4.000
Produktionsår:
-
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Leasing
Leasing type: Financial
Førstegangsydelse: DKK 80.000
Totalpris i løbetiden: DKK 151.988
Restværdi: DKK 225.000
Løbetid: 12 mdr.
Antal kilometer inkluderet: 0
Forsikring: Ikke inkluderet
*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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