Audi e-tron · 50 · Advanced Prestige quattro
Pris: 585.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2020

1. indreg:

02/2020

Kilometer:

7.000 km.

Brændstof:

El

Farve:

Sortmetal

Antal døre:

5

* LED Forlygter * Navigation Plus med audi connect * Adaptiv fartpilot inkl. køassistent * Audi lane assist * Adaptiv luftundervogn * Audi
virtual cockpit * Audi bluetooth med musikstreaming * Audi phone box med induktionsopladning * 360 gr. omgivelseskamera *
El-indstillelige sidespejle med klapfunktion * Ambientebelysning * 19" alufælge * El-lændestøtte på forsæder * Ekstra sideairbags bag *
Automatisk nedblændeligt bakspejl * Lys- og regnsensor * Kontrolknapper i sort glas-look inkl. udvidet aluminium optik * 4 zonet
komfort klimaanlæg * Sædevarme foran * Dæktrykkontrolsystem * Akustisk forrude * Audi music interface * Audi smartphone interface
* Audi sound system * Elektrisk åbning og luk af bagklap * Multifunktionslæderrat * Højdeindstillelige sæder * DAB radio *
Vognbaneafvigelsesadvarsel * El-ruder for og bag * ESP * ABS * Airbags * ISOFIX 19" alufælge · 4 zone klima · fjernb. c.lås ·
parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · auto. nedbl. bakspejl · regnsensor
· sædevarme · 4x el-ruder · el-klapbare sidespejle · 360° kamera · nøglefri betjening · adaptiv fartpilot · el betjent bagklap ·
dæktryksmåler · elektrisk parkeringsbremse · multifunktionsrat · navigation · håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming via bluetooth
· digitalt cockpit · android auto · apple carplay · fuld led forlygter · 10 airbags · abs · antispin · esp · servo · 1 ejer · ikke ryger · service
ok
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 50

Effekt: 313 HK.

4-hjulstræk

Længde: 490 cm.

Cylinder:

Moment: 540

Gear: Automatgear

Bredde: 194 cm.

Antal ventiler:

Topfart: 190 ktm/t.

Højde: 162 cm

0-100 km/t.: 7,00 sek.

Vægt: 2.370 kg.

Økonomi
Tank: l.
Km/l: 48,4 l.
Ejerafgift:
DKK 740
Produktionsår:
-

Vestjysk Bilhus A/S - Falkevej 16 - 6705 Esbjerg Ø Tlf.: (+45) 22 33 22 88 el. 22 33 57 60 - Email: pnj@vestjyskbilhus.dk

Finanseringtilbud
Vestjysk Bilhus A/S tilbyder at finansiere denne Audi e-tron i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal
du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 585.900. Lånetype: Fast rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 234.360 (40%) kr. 351.540

Lånebeløb

kr. 54.902

kr. 406.442

1,50%

3,75%

kr. 4.234

kr. 175.770 (30%) kr. 410.130

kr. 61.422

kr. 471.552

1,50%

3,60%

kr. 4.912

kr. 117.180 (20%) kr. 468.720

kr. 66.447

kr. 535.167

1,50%

3,41%

kr. 5.575

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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