Tesla Model S · · P85D 7prs
Pris: 558.000,Type:

Personvogn

Modelår:

2015

1. indreg:

05/2015

Kilometer:

75.000 km.

Brændstof:

El

Farve:
Antal døre:

5

alu. · 2 zone klima · c.lås · fjernb. c.lås · parkeringssensor · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · auto. nedbl. bakspejl ·
udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · el indst. forsæder · glastag · el-soltag · 4x el-ruder · el-spejle · el-spejle m/varme ·
nøglefri betjening · bakkamera · adaptiv fartpilot · el betjent bagklap · adaptiv undervogn · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til
mobil · bluetooth · armlæn · el-rat stamme · 3 trins memory til føresæde · bagagerumsdækken · kopholder · læderrat · læderindtræk ·
xenonlys · automatisk lys · led forlygter · db. airbags · abs · antispin · servo · lane assist · automatisk nødbremsesystem · indfarvede
kofangere · service ok · · 1 ejers. Gratis ladning for denne model på alle supercharger stationer. Bilen sælges for kunde. Ring til os
eller send en mail til os · så er vi behjælpelig med at skabe kontakt mellem dig og kunde. Super veludstyret og velkørende Tesla ·
proppet med udstyr. blandt andet: Panorama soltag · adaptiv fartpilot med autonomous drive ( kan selv køre ' autopilot ' ) · adaptiv
fjernlys · laneassist · stort infotaimentsystem med 12 Ultra Wifi højtalere med 560Watt Forstærker · navi · bluetooth · læderrat · varme i
rat · Alcantara pakke med blandt andet alcantara himmel · og dashboard · sædevarme både for og bagi og meget · meget mere. '
Insane ' Driving mode · 0-100 på små 3 ·3 sekunder. Attraktiv finansiering tilbydes med og uden udbetaling! Vi tilbyder blandt andet
Santander · Acceptauto · Resursbank og basisbank! ansøg evt på vores hjemmeside under ' finansiering ' og få et uforpligtende tilbud.
STEL NR: 5YJSA7H29FFP76044 Se flere fine biler på www.hbg.dk BEMÆRK! Annonceres for kunde. for evt · prøvetur bedes i
kontakte os på forhånd. Eventuelle spørgsmål om bilen/prøvetur kan rettes direkte til ejer på mobil 40 81 55 00. vogn nr 1674 VI
TAGER FORBEHOLD FOR TASTEFEJL!
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume:

Effekt: HK.

4-hjulstræk

Længde: 498 cm.

Tank: l.

Cylinder:

Moment: 967

Gear: Automatgear

Bredde: 196 cm.

Km/l: NaN l.

Antal ventiler:

Topfart: 250 ktm/t.

Højde: 144 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 3,30 sek.

Vægt: 2.100 kg.

DKK NaN
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Finanseringtilbud
Højbogaard Biler tilbyder at finansiere denne Tesla Model S i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal
du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 558.000. Lånetype: Fast rente. Løbetid: 84 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 223.200 (40%) kr. 334.800

Lånebeløb

kr. 45.790

kr. 380.590

2,52%

6,62%

kr. 7.930

kr. 223.200 (40%) kr. 334.800

kr. 50.908

kr. 385.708

2,52%

5,87%

kr. 6.429

kr. 167.400 (30%) kr. 390.600

kr. 51.066

kr. 441.666

2,52%

6,33%

kr. 9.202

kr. 223.200 (40%) kr. 334.800

kr. 56.067

kr. 390.867

2,52%

5,36%

kr. 5.429

kr. 111.600 (20%) kr. 446.400

kr. 56.445

kr. 502.845

2,52%

6,13%

kr. 10.476

kr. 167.400 (30%) kr. 390.600

kr. 56.934

kr. 447.534

2,52%

5,63%

kr. 7.459

kr. 223.200 (40%) kr. 334.800

kr. 61.256

kr. 396.056

2,52%

5,00%

kr. 4.715

kr. 167.400 (30%) kr. 390.600

kr. 62.846

kr. 453.446

2,52%

5,16%

kr. 6.298

kr. 111.600 (20%) kr. 446.400

kr. 63.061

kr. 509.461

2,52%

5,46%

kr. 8.492

kr. 167.400 (30%) kr. 390.600

kr. 68.791

kr. 459.391

2,52%

4,82%

kr. 5.470

kr. 111.600 (20%) kr. 446.400

kr. 69.731

kr. 516.131

2,52%

5,01%

kr. 7.169

kr. 111.600 (20%) kr. 446.400

kr. 76.444

kr. 522.844

2,52%

4,69%

kr. 6.225

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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