VW Golf VII · 2,0 · TDi 184 GTD DSG BMT
Pris: 239.000,Type:

Personvogn

Modelår:

2016

1. indreg:

06/2016

Kilometer:

126.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:
Antal døre:

5

BEMÆRK! Denne bil kan leveres med 12 måneders udvidet garanti. Special Udstyrs-liste : •Bi-xenon-forlygter •Automatisk
nødbremsesystem •Driverassistentsystem: Træthedsdetektion Sensor •Sportssæder •Sport interiør •Driverassistentsystem: Automatisk
afstandskontrol •Fjernlysassistent •Sport rat aut. · 17" alufælge · airc. · fuldaut. klima · 2 zone klima · køl i handskerum · alarm · fjernb.
c.lås · parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) · ratgearskifte · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · auto. nedbl.
bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæder · 4x el-ruder · el-klapbare sidespejle m. varme ·
automatisk start/stop · dæktryksmåler · cd/radio · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming via
bluetooth · usb tilslutning · aux tilslutning · armlæn · kurvelys · isofix · bagagerumsdækken · kopholder · stofindtræk · splitbagsæde ·
læderrat · lygtevasker · xenonlys · automatisk lys · fjernlysassistent · airbag · abs · esp · antispin · servo · vognbaneassistent ·
automatisk nødbremsesystem · 1 ejer · ikke ryger · lev. nysynet · service ok · diesel partikel filter • Vinterdæk kan tilkøbes fra 2.499 kr.
Vi tilbyder attraktive priser på finansiering med og uden udbetaling. Kontakt os · så laver vi hurtigt en beregning. rstbiler.dk - Tlf: 88 44
54 40 *Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 2,0

Effekt: 184 HK.

Forhjulstræk

Længde: 427 cm.

Tank: 50 l.

Cylinder: 4

Moment: 380

Gear: Automatgear

Bredde: 180 cm.

Km/l: 21,7 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 228 ktm/t.

Højde: 144 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 7,50 sek.

Vægt: 1.395 kg.

DKK 3.880
Produktionsår:
-

RST Biler - Broenge 7 - 2635 Ishøj Tlf.: (+45) 31 49 05 02 - Email: info@rstbiler.dk

Finanseringtilbud
RST Biler tilbyder at finansiere denne VW Golf VII i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du blot
nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 239.000. Lånetype: Fast rente. Løbetid: 84 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 95.600 (40%)

kr. 143.400

kr. 35.219

kr. 178.619

2,52%

6,65%

kr. 2.127

kr. 71.700 (30%)

kr. 167.300

kr. 38.498

kr. 205.798

2,52%

6,25%

kr. 2.450

kr. 47.800 (20%)

kr. 191.200

kr. 41.775

kr. 232.975

2,52%

5,94%

kr. 2.774

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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