VW Golf VII · 1,4 · GTE DSG
Pris: 179.800,Type:

Personvogn

Modelår:

2015

1. indreg:

03/2015

Kilometer:

127.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Hvidmetal

Antal døre:

5

Vi har nu åbent i vores forretning som normalt! Rente-kampagne på el- og hybridbiler! Finansier denne bil med en rente på KUN 1
·25%! Samtidig får du en klimavenlig bil med suveræne køreegenskaber. Lækker Golf GTE · der kører på både el og benzin · der bl.a.
er udstyret med -Parkeringssensorer i for & bag -FartPilot -17'' Alu Fælge -Navigation aut.gear/tiptronic · 17" alufælge · 2 zone klima ·
alarm · parkeringssensor (bag) · fjernb. c.lås · parkeringssensor (for) · ratgearskifte · fartpilot · kørecomputer · regnsensor ·
sædevarme · højdejust. forsæder · 4x el-ruder · el-klapbare sidespejle m. varme · bakkamera · dæktryksmåler · cd/radio · navigation ·
multifunktionsrat · bluetooth · sd kortlæser · usb tilslutning · armlæn · isofix · bagagerumsdækken · kopholder · læderindtræk · læderrat
· lygtevasker · tågelygter · xenonlys · airbag · abs · antispin · esp · servo · mørktonede ruder i bag · lev. nysynet. Den angivne pris er
uden statsligt gebyr på kr. 1.380 ·- for nummerplader. FÅ UDVIDET GARANTI! Gennem vores samarbejdspartner · CarGarantie · har
du mulighed for at tilkøbe udvidet garanti i op til 24 mdr. - helt uden kilometerbegrænsning! Forhør dig gerne hos os vedrørende
mulighederne for garanti på netop denne bil! Hos BilSyd A/S har du altid mulighed for at give din gamle bil i bytte · uanset alder og
stand. Vi tilbyder også landets billigste finansieringsløsninger både med · og uden udbetaling.
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,4

Effekt: 204 HK.

Forhjulstræk

Længde: 436 cm.

Tank: 40 l.

Cylinder: 4

Moment: 350

Gear: Automatgear

Bredde: 180 cm.

Km/l: 36,4 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 217 ktm/t.

Højde: 145 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 7,6 sek.

Vægt: 1.599 kg.

DKK 660
Produktionsår:
-

Bilsyd A/S - Holsted Park 28 - 4700 Næstved Tlf.: (+45) 30 25 62 56 - Email: mm@bilsyd.dk

Finanseringtilbud
BilSyd A/S 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. 179.800. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 60 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 35.960 (20%)

kr. 143.840

kr. 34.835

kr. 178.675

3,55%

9,26%

kr. 2.978

kr. 53.940 (30%)

kr. 125.860

kr. 32.385

kr. 158.245

3,55%

9,82%

kr. 2.638

kr. 71.920 (40%)

kr. 107.880

kr. 29.935

kr. 137.815

3,55%

10,57%

kr. 2.297

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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