Audi A7 · 3,0 · TDi 272 S-line SB quattro S-tr

Pris: 799.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2017

1. indreg:

01/2017

Kilometer:

31.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Gråmetal

Antal døre:

5

Vigtige detaljer : Termoruder i fordørene - matrix-lygter med dynamisk blink - front- og bak kamera - S-line kabine i alcantara - keyless
go - adaptiv fartpilot - Audi pre sense plus * aut.gear S-tronic · 2 zone fuldaut. klima køl i handskerum · fjernb. c.lås · parkeringssensor
· ratgearskifte · kørecomputer · infocenter · startspærre · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme ·
højdejust. forsæde · el-soltag · el-spejle m/varme · 4 x el-ruder · nøglefri betjening · adaptiv fartpilot · automatisk start/stop · el betjent
bagklap · dæktryksmåler · cd/radio · navigation · multifunktionsrat · bluetooth · headup display · isofix · kopholder · splitbagsæde ·
læderrat · lygtevasker · tågelygter · automatisk lys · fjernlysassistent · LED forlygter · 6 airbags · ABS · ESP · servo · lane assist ·
blindvinkels assistent · indfarvede kofangere · ikke ryger · hækspoiler · mørktonede ruder i bag og diesel partikel filter. * Via et kamera
monteret i forruden scanner systemet vejen for andre køretøjer og fodgængere · op til 100 meter foran bilen. Audi pre sense city er
aktivt ved hastigheder op til 85 km/t. Attraktiv finansiering tilbydes · med eller uden udbetaling.
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 3,0

Effekt: 272 HK.

4-hjulstræk

Længde: 497 cm.

Cylinder: 6

Moment: 580

Gear: Automatgear

Bredde: 191 cm.

Antal ventiler: 24

Topfart: 250 ktm/t.

Højde: 142 cm

0-100 km/t.: 5,70 sek.

Vægt: 1.805 kg.

Økonomi
Tank: 65 l.
Km/l: 18,5 l.
Ejerafgift:
DKK 5.540
Produktionsår:
-

Bilhuset CMD ApS - Industrivej 2 - Østbirk Tlf.: (+45) 51701339 - Email: rikke@bilhusetcmd.dk

Finanseringtilbud
Bilhuset CMD Aps tilbyder at finansiere denne Audi A7 i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud skal du blot nævne det
for forhandleren.
Bilens pris: kr. 799.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 319.960 (40%) kr. 479.940

Lånebeløb

kr. 92.460

kr. 572.400

2,22%

4,52%

kr. 5.963

kr. 239.970 (30%) kr. 559.930

kr. 105.705

kr. 665.635

2,22%

4,43%

kr. 6.934

kr. 160.780 (20%) kr. 639.120

kr. 118.818

kr. 757.938

2,22%

4,36%

kr. 7.896

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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