Audi A6 allroad · 3,0 · TDi 313 quattro Tiptr.
Pris: 359.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2013

1. indreg:

04/2013

Kilometer:

232.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:
Antal døre:

5

ONE OF A KIND! Super velholdt og topudstyret Bla; Audi exclucive kabine med Valcona læder · m. memory · varme · køl og massage i
forstole · 20" alufælge · 18"vinterhjul · BOSE sound system · varme i rat · nightvision · headup display · 360° kamera ·
motorkabinevarmer · parkeringssensor bag/for · adaptiv fartpilot · adaptiv undervogn · dab radio · navigation · fuld led forlygter ·
aut.gear/tiptronic · vognbaneassistent · blindvinkelsassistent · skiltegenkendelse · automatisk nødbremsesystem · 4 zone klima · 4x
sædevarme · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming via bluetooth · usb tilslutning · aux tilslutning ·
bagagerumsdækken · kopholder · læderrat · lygtevasker · tågelygter · automatisk lys · fjernlysassistent · kurvelys · led kørelys ·
mørktonede ruder i bag · ikke ryger · nysynet · service ok · svingbart træk (elektrisk) · glastag · auto. nedbl. bakspejl · ratgearskifte ·
el-klapbare sidespejle m. varme · bakkamera · automatisk start/stop · el betjent bagklap · isofix · Sælges for medarbejder · En bil som
skal opleves
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 3,0

Effekt: 313 HK.

4-hjulstræk

Længde: 494 cm.

Cylinder: 6

Moment: 650

Gear: Automatgear

Bredde: 190 cm.

Antal ventiler: 24

Topfart: 250 ktm/t.

Højde: 153 cm

0-100 km/t.: 5,60 sek.

Vægt: 1.885 kg.

Økonomi
Tank: 75 l.
Km/l: 14,9 l.
Ejerafgift:
DKK 8.100
Produktionsår:
-

Silkeborg Autoforum A/S - Bredhøjvej 2-4 - 8600 Silkeborg Tlf.: (+45) 86 82 82 00 - Email: klaus@autoforum-silkeborg.dk

Finanseringtilbud
Silkeborg Autoforum A/S tilbyder at finansiere denne Audi A6 allroad i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud skal du
blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 359.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 60 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 143.960 (40%) kr. 215.940

Lånebeløb

kr. 47.214

kr. 263.154

3,55%

8,14%

kr. 4.386

kr. 107.970 (30%) kr. 251.930

kr. 53.215

kr. 305.145

3,55%

7,87%

kr. 5.086

kr. 72.340 (20%)

kr. 59.157

kr. 346.717

3,55%

7,67%

kr. 5.779

kr. 287.560

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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