Volvo XC70 · 2,4 · D4 181 Summum aut. AWD0-100 km/t.: 9,70 sek.

Pris: 389.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2015

1. indreg:

04/2015

Kilometer:

96.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Sortmetal

Antal døre:

5

Highlights : -EL-Soltag (vippe/skyde) -High Performance Sound -ADAPTIV FARTPILOT -NAVIGATION Sensus
-MOTORKABINEVARMER m. timer -Integrerede Børnesæder -Volvo On Call (styring via APP) -KEY LESS ACCESS & START -EL
Bagklap -BI Xenon m Kurvelys -17" Volvo Alu -LAMINEREDE RUDER ( STØJ/VARME ) - DRIVER ASSIST ( BLIS · DAC · CITY
SAFETY) - AWD m. TRÆK til 2.100 KG Yderligere har den: aut.gear/tiptronic · 16" alufælge vinter · varme i rat · 2 zone klima ·
parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) · infocenter · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · el
indst. førersæde m. memory · bi-xenon · nøglefri betjening · el-klapbare sidespejle m. varme · integrerede børnesæder · automatisk
start/stop · skiltegenkendelse · splitbagsæde · læderrat · isofix · armlæn · usb tilslutning · aux tilslutning · bluetooth · automatisk
nødbremsesystem · mørktonede ruder i bag Øvrig; ikke ryger · aftagelig trækkrog · nysynet · service ok · Senest udført v 93.312 km
brugtbilsattest · diesel partikel filter · bilen leveres med en omfattende brugtbilsattest fra uvildig 3-part · prisen er inklusiv leverings
omkostninger men eksklusiv nummerplader Kr. 1.480 12 eller 24 måneders landsdækkende CarGarantie kan tilkøbes mod merpris - for
yderligere information kontakt salgsafdelingen eller læs mere på sbbiler.dk
__________________________________________________________________________________________ FREMVISNING af bil
efter aftale - book meget gerne aftale via telefon eller mail. Så sørger vi for · at både bilen og vi står klar i vores show-room · på det
aftalte tidspunkt. Åbningstider for fremvisning: Mandag til Fredag kl. 10-17.00 Søndag kl. 11-15.00 Åbningstider for telefon/mail:
Mandag til Søndag kl. 9-21.00 Alle vores annoncerede biler er på lager · og vi glæder os til at byde jer velkommen!
__________________________________________________________________________________________
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 2,4

Effekt: 181 HK.

4-hjulstræk

Længde: 484 cm.

Cylinder: 5

Moment: 420

Gear: Automatgear

Bredde: 187 cm.

Antal ventiler: 20

Topfart: 200 ktm/t.

Højde: 160 cm

Økonomi
Tank: 70 l.
Km/l: 15,6 l.

Schønemann & Brodersen Biler A/S - Sleipnersvej 5 - 4100 Ringsted Tlf.: (+45) 7174 7373 - Email: salg@sbbiler.dk

Finanseringtilbud
Schønemann & Brodersen Biler A/S tilbyder at finansiere denne Volvo XC70 i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte
dette tilbud skal du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 389.900. Lånetype: Fast rente. Løbetid: 72 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 155.960 (40%) kr. 233.940

Lånebeløb

kr. 51.994

kr. 285.934

3,55%

7,07%

kr. 3.972

kr. 116.970 (30%) kr. 272.930

kr. 58.014

kr. 330.944

3,55%

6,77%

kr. 4.597

kr. 77.980 (20%)

kr. 64.154

kr. 376.074

3,55%

6,55%

kr. 5.224

kr. 311.920

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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