VW Polo · 1,0 · TSi 115 Highline DSG
Pris: 219.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2019

1. indreg:

01/2019

Kilometer:

35.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:
Antal døre:

5

BEMÆRK! Denne bil kan leveres med 12 måneders udvidet garanti. Climatic · Tågeforlygter m. kurvelys · Måtter · for og bag ·
Midterarmlæn · foran · Multifunktionslæderrat · 15" Letmetalfælge · Forsæder · komfort · Fartpilot · adaptiv · Parkeringssensorer · for
og bag · El-ruder · for og bag · Sidespejle · el-indstillelige og -opvarmelige · Forsæder · højdeindstillelige · Ambientebelysning · 7X5
Parkeringsassistent · 0A0A Reef blå metallic · 9WT App-Connect · 15" alufælge · airc. · fuldaut. klima · 2 zone klima · fjernb. c.lås ·
fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæder · el-ruder · 4x
el-ruder · el-klapbare sidespejle · parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) · adaptiv fartpilot · automatisk start/stop ·
dæktryksmåler · automatisk parkerings system · dab radio · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming via
bluetooth · apple carplay · usb tilslutning · aux tilslutning · armlæn · isofix · bagagerumsdækken · kopholder · stofindtræk · tågelygter ·
kurvelys · fjernlysassistent · airbag · abs · antispin · esp · servo · service ok · aut. Få et uforpligtende tilbud på din byttebil. 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: 1,0

Effekt: 115 HK.

Forhjulstræk

Længde: 405 cm.

Tank: 40 l.

Cylinder: 3

Moment: 200

Gear: Automatgear

Bredde: 175 cm.

Km/l: 22,9 l.

Antal ventiler: 12

Topfart: 200 ktm/t.

Højde: 145 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 9,5 sek.

Vægt: 1.090 kg.

DKK 1.120
Produktionsår:
-

RST Biler - Broenge 7 - 2635 Ishøj Tlf.: (+45) +45 88 44 54 40 - Email: info@rstbiler.dk

Finanseringtilbud
RST Biler tilbyder at finansiere denne VW Polo i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du blot nævne
det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 219.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 43.980 (20%)

kr. 175.920

kr. 34.830

kr. 210.750

1,50%

4,72%

kr. 2.196

kr. 65.970 (30%)

kr. 153.930

kr. 32.459

kr. 186.389

1,50%

5,01%

kr. 1.942

kr. 87.960 (40%)

kr. 131.940

kr. 30.085

kr. 162.025

1,50%

5,41%

kr. 1.688

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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