Land Rover Discovery 5 · 3,0 · SDV6 HSE aut.
Pris: 4.996,- pr. md.
ekskl. moms
Type:

Personvogn

Modelår:

2019

1. indreg:

02/2019

Kilometer:

50.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Gråmetal

Antal døre:

5

Elegant og meget rummelig familiebil med plads til 7 personer i en flot mørkegråmetal farve! Bilen kommer med adaptiv fartpilot ·
head-up display · varme i rattet · varme og køl i sæderne · stort navigation · kamera både for og bag · luftaffjedring og 8-trins
automatgear! Med terræn køreprogram og elektronisk styret centralt spær · kan du godt tage på offroad tur! Bilen her kan desuden
trække alle hestetrailere - den kan nemlig tage helt op til 3500kg på det elektrisk svingbare anhængertræk! *ERHVERVSLEASING*
Periode 12 mdr. Månedlig leasingydelse kr. 4.996 · - Depositum kr. 96.000 · - Restværdi kr. 298.605 ·- Priserne er ekskl. moms
*PRIVATLEASING* Periode 12 mdr. Månedlig leasingydelse kr. 6.245 ·- Depositum kr. 120.000 · - Restværdi kr. 298.605 ·- ekskl.
moms. Priserne er inkl. moms Begge restværdier er fratrukket indbetalt depositum. Leasingaftalen indeholder bl.a.; - Vejhjælp Leveringsomkostninger (nummerplader og toldsyn) - Kosmetisk klargøring i vores eget klargøringscenter. - Hjemtagelsesomkostninger
(f.eks. transport fra Tyskland). Hos Plus-Leasing tilbyder vi; - Mulighed for fordelagtig forsikring. - Mulighed for tilkøb af teknisk garanti.
- Mulighed for hjælp med videresalg/afvikling af bilen efter endt leasingperiode. - Bemærk desuden · at vores tilbud er udspecificeret ·
så du kan se renteomkostninger · registreringsafgift mm. Bilens lange udstyrsliste indeholder: + 7 personers + Sort læder + Headup
display + 2-zonet klimaanlæg + LED + El-bagklap + Varme i rat + El-svingbart anhængertræk + Panorama glastag + Motorkabinevarmer + 20" alufælge + Lane assist + El-sæder med memory funktion + Key-less + PDC for & bag + 360 kamera + Fartpilot
med afstandsradar + Apple CarPlay & Android auto + Digitalt cockpit + Meridian soundsystem + Bluetooth telefon & musikstreaming +
On-board computer + Opvarmelige sæder for & bag + Multifunktions læderrat med paddle shift + Isofix + Regnsensor + El-indklapbare
sidespejle med varme + Diverse el-udstyr Ring for fremvisning.
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Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 3,0

Effekt: 306 HK.

4-hjulstræk

Længde: 497 cm.

Tank: 82 l.

Cylinder: 6

Moment: 700

Gear: Automatgear

Bredde: 194 cm.

Km/l: 14,7 l.

Antal ventiler: 24

Topfart: 209 ktm/t.

Højde: 185 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 7,5 sek.

Vægt: 2.236 kg.

DKK 9.860
Produktionsår:
-
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Leasing
Leasing type: Financial
Førstegangsydelse: DKK 96.000
Totalpris i løbetiden: DKK 155.952
Restværdi: DKK 298.605
Løbetid: 12 mdr.
Antal kilometer inkluderet: 0
Forsikring: Ikke inkluderet
*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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