Volvo V90 · 2,0 · D5 235 Inscription
aut. AWD
Motor
Ydelse
Volume: 2,0
Effekt: 235 HK.
Pris:
529.900,Cylinder: 4
Moment: 480
Antal ventiler: 16

Type:

Transmission
4-hjulstræk

Gear: Automatg

Topfart: 240 ktm/t.
0-100 km/t.: 7,20
sek.
Personvogn

Modelår:

2017

1. indreg:

12/2016

Kilometer:

74.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Koksmetal

Antal døre:

5

PRIVATLEASING -> EKSEMPEL Førstegangsydelse: 80.000 inkl. moms Månedlig ydelse: 3.654 inkl. moms Restværdi: 210.000 ex.
moms Løbetid: 12 måneder EKSEMPEL PÅ FORLÆNGELSE ÅR 2 Førstegangsydelse: 30.000 inkl. moms Månedlig ydelse: 3.238
inkl. moms Restværdi: 180.000 ex. moms Løbetid: 12 måneder xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ERHVERVSLEASING ->
EKSEMPEL Førstegangsydelse: 64.000 ex. moms Månedlig ydelse: 2.923 ex. moms Restværdi: 210.000 ex. moms Løbetid: 12
måneder EKSEMPEL PÅ FORLÆNGELSE ÅR 2 Førstegangsydelse: 24.000 ex. moms Månedlig ydelse: 2.590 ex. moms Restværdi:
180.000 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 529.900.- * Inscription * Panorama Tag * ACC - adaptiv fartpilot * Keyless Go * Originale
21" alufælge * 360 graders kamera * El komfort sæder med memory varme & køling * Oliefyr * Head-up display * El. Svingbar træk *
B&W Sound system * LED-lygter * Skilte genkendelse * Lane assist * Side assist * Varme i rat * Parkerings hjælp aut.gear/tiptronic ·
21" alufælge · varme i rat · 4 zone klima · motorkabinevarmer · fjernb. c.lås · parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) · fartpilot ·
kørecomputer · infocenter · startspærre · udv. temp. måler · auto. nedbl. bakspejl · regnsensor · sædevarme · el indst. førersæde m.
memory · 4x el-ruder · glastag · el-klapbare sidespejle m. varme · nøglefri betjening · 360° kamera · automatisk parkerings system ·
adaptiv fartpilot · automatisk start/stop · el betjent bagklap · dæktryksmåler · adaptiv undervogn · elektrisk parkeringsbremse ·
træthedsregistrering · skiltegenkendelse · navigation · dab+ radio · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · musikstreaming via bluetooth ·
digitalt cockpit · headup display · android auto · apple carplay · læderrat · splitbagsæde · læderindtræk · kopholder ·
bagagerumsdækken · isofix · armlæn · fuld led forlygter · el komfortsæder · 10 airbags · abs · esp · servo · antispin ·
vognbaneassistent · blindvinkelsassistent · automatisk nødbremsesystem · tagræling · mørktonede ruder i bag · 1 ejer · ikke ryger ·
lev. nysynet · service ok · svingbart træk (elektrisk) · diesel partikel filter
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Finanseringtilbud
Vestjysk Bilhus A/S tilbyder at finansiere denne Volvo V90 i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du
blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 529.900. Lånetype: Fast rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 211.960 (40%) kr. 317.940

Lånebeløb

kr. 65.806

kr. 383.746

2,52%

4,92%

kr. 3.998

kr. 158.970 (30%) kr. 370.930

kr. 74.023

kr. 444.953

2,52%

4,75%

kr. 4.635

kr. 105.980 (20%) kr. 423.920

kr. 82.242

kr. 506.162

2,52%

4,63%

kr. 5.273

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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