VW Tiguan · 2,0 · TDi 190 R-line DSG 4M

Pris: 459.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2017

1. indreg:

07/2017

Kilometer:

31.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Hvid

Antal døre:

5

HighLights: - R-Line exteriør pakke - 18" alufælge - Mørk tonede ruder i bag 65% - Active Info Display (digital instrumentering) PANORAMA el-soltag (vippe/skyde) - FULL LED forlygter - El-bagklap - NAVIGATION - APP Connect (apple/android/mirror link) Adaptiv fartpilot t. 210km/t - EL-SVINGBART TRÆK (2500kg) - 4M (4-hjuls træk) Og mere udstyr som: DSG 7-trins aut.gear · læder rat
m. multifunktioner · 3 zone klima · køl i handskerum · sædevarme · el-spejle m/varme · parkeringssensor for og bag · kørecomputer ·
auto. nedbl. bakspejl · regnsensor · tågelygter · automatisk lys (ALS) · kurvelys · bluetooth (håndfrit til mobil/streaming af musik) ·
højdejust. forsæde · armlæn · isofix · splitbagsæde · kopholder · dobbelt bund i bagagerum · automatisk nødbremsesystem (city
emergency brakeing · multi collsion brake) · trætheds registrering · lane assist · front assist m.m. Øvrigt: · 1 ejer · ikke ryger · lev.
nysynet · alle service overholdt (v. VW) · diesel partikel filter · Euro 6 norm (reneste/nyeste) · automatisk start/stop · 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: 2,0

Effekt: 190 HK.

4-hjulstræk

Længde: 449 cm.

Cylinder: 4

Moment: 400

Gear: Automatgear

Bredde: 184 cm.

Antal ventiler: 16

Topfart: 212 ktm/t.

Højde: 167 cm

0-100 km/t.: 7,90 sek.

Vægt: 1.673 kg.

Økonomi
Tank: 60 l.
Km/l: 17,5 l.
Ejerafgift:

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 VW Tiguan i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte
dette tilbud skal du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 459.900. Lånetype: Fast rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 183.960 (40%) kr. 275.940

Lånebeløb

kr. 57.738

kr. 333.678

2,52%

4,98%

kr. 3.476

kr. 137.970 (30%) kr. 321.930

kr. 64.600

kr. 386.530

2,52%

4,78%

kr. 4.027

kr. 91.980 (20%)

kr. 71.565

kr. 439.485

2,52%

4,64%

kr. 4.578

kr. 367.920

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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