Porsche Panamera Turbo · 4,0 · PDK

Pris: 2.699.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2017

1. indreg:

02/2017

Kilometer:

39.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:
Antal døre:

5

Bilen kan leveres omgående · bilen holder i butikken!! 550 HK · 0-100 på kun 3 · 6 sek. · topfart 306 km/t · 21" alufælge · aut.gear/pdk
8 gear · Porsche Active suspension management · Adaptiv spoiler · 4 zone klima · køl i handskerum · fjernb. c.lås · parkeringssensor ·
ratgearskifte · kørecomputer · infocenter · startspærre · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · sædevarme · regnsensor ·
forsæderne er el indst. sportssæder med memory · pcm · online navigation · connect plus · apple carplay · Burmester 3D High-end
surround sound med DAB · led matrix forlygter inkl. Porsche dynamic light plus system (PDLS plus) · glastag · el-soltag · led baglygter
· soft-close døre · sport chrono pakke · home-link garageåbner · ambiente belysning ude/inde · 4x el-ruder · el-spejle m/varme ·
nøglefri betjening · bakkamera · automatisk start/stop · el betjent bagklap · dæktryksmåler · adaptiv undervogn · cd/radio ·
multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · læderindtræk · læderrat · tågelygter · automatisk lys · fjernlysassistent · airbag · esp ·
servo · service ok. Bilen kan også købes uden dansk moms og afgift kr 860.000 ·- Attraktiv finansiering/leasing tilbydes.
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 4,0

Effekt: 550 HK.

4-hjulstræk

Længde: 505 cm.

Cylinder: 8

Moment: 770

Gear: Automatgear

Bredde: 194 cm.

Antal ventiler: 32

Topfart: 306 ktm/t.

Højde: 143 cm

0-100 km/t.: 3,80 sek.

Vægt: 1.995 kg.

Økonomi
Tank: 90 l.
Km/l: 10,6 l.
Ejerafgift:
DKK 6.200
Produktionsår:
-
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Finanseringtilbud
Bilhuset CMD tilbyder at finansiere denne Porsche Panamera Turbo i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud skal du blot
nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 2.699.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 1.079.960

kr. 1.619.940

kr. 278.718

kr. 1.898.658

2,22%

3,37%

kr. 19.254

kr. 809.970 (30%) kr. 1.889.930

kr. 282.818

kr. 2.172.748

2,22%

3,26%

kr. 22.372

kr. 542.680 (20%) kr. 2.157.220

kr. 286.818

kr. 2.444.038

2,22%

3,18%

kr. 25.459

(40%)

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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