Volvo XC60 · 2,0 · T8 407 R-Design aut. AWD

Pris: 599.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2018

1. indreg:

02/2018

Kilometer:

68.000 km.

Brændstof:

Hybrid (Benzin + El)

Farve:

Koksmetal

Antal døre:

5

Super fin 1-ejers dansk privatvogn med alle service overholdt hos Volvo · 21" originale alufælge m/ helt nye dæk · originalt
el-skyde/vippe soltag · aut.gear · Apple CarPlay / Android Auto · adaptiv fartpilot · Blis - blindvinkelassistent · lane assist ·
multifunktionsrat i læder og med varme · sædevarme i for + bagsæder · lækre el-just.bare forsæder i læder m/memory · aktiv
nødbremseassistent - CitySafety · el-svingbart anhængertræk til 2100/750kg - 13 polet stik · el-styret bagklap · regnsensor · aut.
lyssensor · FullLED forlygter · kabine varmer m/timer · Volvo OnCall · parkeringshjælp for + bag · armlæn for + bag m/kopholder · ikke
ryger · make-up spejle m/lys · læsespot · USB/12v-udtag · navigation · bluetooth · el-parkeringsbremse · Hill Control · nøglefri
betjening · centrallåse · 4 x el-ruder · el-spejle m/varme - sammenklaplige · lygtespul · læderindtræk · infocenter · udv.temp.måler ·
split bagsæde · 5-nakkestøtter · isofix-beslag · pass.airbags ON/OFF · Mørktonede ruder i bag · indfarvede kofangere/spejle · 24.7km
pr./l. · aut.nedblæn.bakspejl · DriverMode · gummimåtter + bagagerumsbakke · stænklapper for · prisen er inklusive
leveringsomkostninger / nummerplader · attraktiv finansiering tilbydes - kontakt salgsafdelingen - eller klik AL-Finans' låneberegner og
bliv forhåndsgodkendt til denne bil...….. · www.THØGERSENBILER.dk
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 2,0

Effekt: 407 HK.

4-hjulstræk

Længde: 469 cm.

Cylinder: 4

Moment: 640

Gear: Automatgear

Bredde: 190 cm.

Antal ventiler: 16

Topfart: 230 ktm/t.

Højde: 166 cm

0-100 km/t.: 5,3 sek.

Vægt: 2.039 kg.

Økonomi
Tank: l.
Km/l: 23,2 l.
Ejerafgift:
DKK 1.120
Produktionsår:
-

Thøgersen Biler - Hjortgårdsvej 23 - 8600 Silkeborg Tlf.: (+45) 86 85 31 25 - Email: salg@ct-biler.dk

Finanseringtilbud
Thøgersen Biler tilbyder at finansiere denne Volvo XC60 i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud skal du blot nævne det
for forhandleren.
Bilens pris: kr. 599.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 120.580 (20%) kr. 479.320

Lånebeløb

kr. 91.240

kr. 570.560

2,17%

4,46%

kr. 5.944

kr. 179.970 (30%) kr. 419.930

kr. 81.605

kr. 501.535

2,17%

4,55%

kr. 5.225

kr. 239.960 (40%) kr. 359.940

kr. 71.792

kr. 431.732

2,17%

4,67%

kr. 4.498

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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