Volvo XC40 · 2,0 · D4 190 R-Design aut. AWD
Pris: 489.800,Type:

Personvogn

Modelår:

2018

1. indreg:

04/2018

Kilometer:

77.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Blå

Antal døre:

5

aut. · alu. · 2 zone klima · fjernb. c.lås · parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) · fartpilot · kørecomputer · infocenter ·
startspærre · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæder · el indst. førersæde m. memory
· el indst. forsæder · 4x el-ruder · el-klapbare sidespejle m. varme · bakkamera · adaptiv fartpilot · automatisk start/stop · el betjent
bagklap · dæktryksmåler · elektrisk parkeringsbremse · skiltegenkendelse · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth ·
musikstreaming via bluetooth · digitalt cockpit · nøglefri betjening · usb tilslutning · armlæn · isofix · bagagerumsdækken · kopholder ·
læderrat · dellæder m/alcantara · sportssæder · automatisk lys · fjernlysassistent · led kørelys · airbag · abs · antispin · servo ·
vognbaneassistent · blindvinkelsassistent · automatisk nødbremsesystem · mørktonede ruder i bag · lev. nysynet · brugtbilsattest ·
service ok · diesel partikel filter · EURO6 · svingbart træk (manuel) til 2100kg m/bremser og 617 kg u/bremser. Leasing tilbud kan
sendes efter ønske? Flot XC40 · spækket med ustyr og mange sikkerhedssystemer. udover ovennævnte udstyr kan også nævnes
oliefyr ( kan styres manuelt via touchskærm eller volvo on call appen ) og Harmon/kadon lydanlæg samt trådløs mobilopladning. Liste
med mere udspecificeret udstyr kan sendes efter ønske? Højbogaard Biler sikrer dig et trygt køb · hvor bilen kan leveres serviceret
efter forskrifterne og nysynet med brugvognsattest · og mulighed for tilkøb af udvidet garanti. Attraktiv finansiering tilbydes uden eller
med udbetaling via Santander Bank · Resursbank og Basisbank. Få uforpligtende tilbud ved ansøgning via fanen "finansiering" på
www.hbg.dk. Altid cirka 100 nyere biler på lager. Få en prøvetur hos os i bilhuset: Teknologiparken 2 · 9440 Aabybro. Alle hverdage
10:00-17:30 Lørdag/søndag 13:00-16:00 Eller ring/sms alle dage 9:00-20:00. Mikkel: mobil 60 16 02 54 Jan: mobil 21 90 89 06 Nikolai:
mobil: 27 84 60 53 Vi kan ofte ( ikke altid ) fanges på mobilen udenfor åbningstiderne. Vognnr. 2103 STELNR: YV1XZA6BCJ2017154
Forbehold for fejl i annonceteksten.
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Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 2,0

Effekt: 190 HK.

4-hjulstræk

Længde: 443 cm.

Tank: 54 l.

Cylinder: 4

Moment: 400

Gear: Automatgear

Bredde: 186 cm.

Km/l: 20 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 210 ktm/t.

Højde: 166 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 7,90 sek.

Vægt: 1.633 kg.

DKK 5.180
Produktionsår:
-
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Finanseringtilbud
Højbogaard Biler tilbyder at finansiere denne Volvo XC40 i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du
blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 489.800. Lånetype: Fast rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 195.920 (40%) kr. 293.880

Lånebeløb

kr. 53.630

kr. 347.510

2,01%

4,36%

kr. 3.620

kr. 146.940 (30%) kr. 342.860

kr. 59.914

kr. 402.774

2,01%

4,18%

kr. 4.196

kr. 97.960 (20%)

kr. 66.188

kr. 458.028

2,01%

4,05%

kr. 4.772

kr. 391.840

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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