Antal ventiler:
24
Topfart: 250 ktm/t.
Audi SQ5 · 3,0 · TDi 313 quattro
Tiptr.
0-100 km/t.: 5,20 sek.
Pris: 2.795,- pr. md.

Type:

Personvogn

Modelår:

2016

1. indreg:

06/2016

Kilometer:

72.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Gråmetal

Antal døre:

5

PRIVATLEASING -> EKSEMPEL Førstegangsydelse: 80.000 inkl. moms Månedlig ydelse: 3.494 inkl. moms Restværdi: 200.000 ex.
moms Løbetid: 12 måneder EKSEMPEL PÅ FORLÆNGELSE ÅR 2 Førstegangsydelse: 30.000 inkl. moms Månedlig ydelse: 3.156
inkl. moms Restværdi: 175.000 ex. moms Løbetid: 12 måneder xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ERHVERVSLEASING ->
EKSEMPEL Førstegangsydelse: 64.000 ex. moms Månedlig ydelse: 2.795 ex. moms Restværdi: 200.000 ex. moms Løbetid: 12
måneder EKSEMPEL PÅ FORLÆNGELSE ÅR 2 Førstegangsydelse: 24.000 ex. moms Månedlig ydelse: 2.524 ex. moms Restværdi:
170.000 ex. moms Løbetid: 12 måneder Fuld kasko forsikring for 6.645.- Alle biler kan leveres med fuld mekanisk antoconcept garanti
motor · gearkasse · elektronik Ønsker du en højre udbetaling og en lavere månedlig ydelse eller omvendt er helt op til dig. Vi kan også
tilbyde splitleasing på denne bil · Kontantpris 599.900.- ACC - adaptiv fartpilot · sorte/beige læder/Alcantara sportssæder Varme i
bagsæder · panoramaglastag · svingbart træk · 21" alufælge · S-Line interiørlister · Bang & Olufsen soundsystem ·
blindvinkelsassistent · bakkamera · keyless go/entry · MMi navigation plus · el indst. forsæder · sædevarme for og bagsæder · Audi
Drive Select · el betjent bagklap · læder sportsrat m. multifunktion og gearskifte · sort loftshimmel · bi-xenon forlygter · 8-trins
aut.gear/tiptronic · 2 zone klima · parkeringssensor for og bag · sportsundervogn · assistenspakke · kurvelys · automatisk lys ·
bluetooth til telefon og musikstreaming · el-spejle m/varme og klapfunktion · auto. nedbl. bakspejl · regnsensor · sædevarme ·
lygtevasker · isofix · el indst. lændestøtte · dæktryksmåler · automatisk start/stop · håndfrit til mobil · cd/radio · nøglefri betjening · 4x
el-ruder · 8 airbags · abs · esp · servo · armlæn · bagagerumsdækken · kopholder · fjernb. c.lås · ratgearskifte · kørecomputer ·
infocenter · startspærre · udv. temp. måler · splitbagsæde · læderrat · indfarvede kofangere · tagræling · ikke ryger · diesel partikel filter
· lev. nysynet · kan også leveres som VAN
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 3,0

Effekt: 313 HK.

4-hjulstræk

Længde: 464 cm.

Cylinder: 6

Moment: 650

Gear: Automatgear

Bredde: 191 cm.

Økonomi
Tank: 75 l.
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Leasing
Leasing type: Financial
Førstegangsydelse: DKK 64.000
Totalpris i løbetiden: DKK 97.540
Restværdi: DKK 200.000
Løbetid: 12 mdr.
Antal kilometer inkluderet: 0
Forsikring: Ikke inkluderet
*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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