VW Multivan · 1,4 · eHybrid Life DSG kort
Pris: 5.492,- pr. md.
ekskl. moms
Type:

Personvogn

Modelår:

2021

1. indreg:

11/2021

Kilometer:

20.000 km.

Brændstof:

Hybrid (Benzin + El)

Farve:

Sortmetal

Antal døre:

5

Klimavenlig luksusbil til hele familien – lyder det som noget for dig? Her har vi den nye model Multivan e-hybrid med masser af plads
og 7 sæder samtidig med et opgivet forbrug på 32 ·8kml og en rækkevidde på ren el op til 48km! To store glastag · fartpilot med
afstandsradar · sædevarme · ratvarme · stort navigations anlæg · 360 graders kamera – dette gør den sammenlagt til den perfekte bil
både til bykørsel og feriekørsel! Her får du en høj bil med godt udsyn for alle passagerne og god tilgang med de 2 el betjent skydedøre.
*ERHVERVSLEASING* Periode 12 mdr. Månedlig leasingydelse kr. 5.492 · - Depositum kr. 120.000 · - Restværdi kr. 399.750 · Priserne er ekskl. moms *PRIVATLEASING* Periode 12 mdr. Månedlig leasingydelse kr. 6.865 · - Depositum kr. 150.000 · - Restværdi
kr. 399.750 · - 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: +
Energetic + Navigation + Beige del læder + Headup display + 3-zonet klimaanlæg + LED + El-bagklap + Varme i rat + Panorama
glastag + Motor-kabinevarmer + 18" alufælge + Lane assist + El-sæder med memory & massage + PDC for & bag + 360 kamera +
Fartpilot med afstandsradar + Digitalt cockpit + Bluetooth telefon & musikstreaming + On-board computer + Opvarmelige sæder +
Multifunktions læderrat med paddle shift + Isofix + Tonede ruder + Regnsensor + El-indklapbare sidespejle med varme Ring for
fremvisning.
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Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,4

Effekt: 218 HK.

Forhjulstræk

Længde: 498 cm.

Tank: 45 l.

Cylinder: 4

Moment: 350

Gear: Automatgear

Bredde: 194 cm.

Km/l: 32,8 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 190 ktm/t.

Højde: 191 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 11,6 sek.

Vægt: 2.186 kg.

DKK 740
Produktionsår:
-
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Leasing
Leasing type: Financial
Førstegangsydelse: DKK 120.000
Totalpris i løbetiden: DKK 185.904
Restværdi: DKK 399.750
Løbetid: 12 mdr.
Antal kilometer inkluderet: 0
Forsikring: Ikke inkluderet
*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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