Audi A5 · 1,8 · TFSi 170 Cabriolet
Pris: 249.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2012

1. indreg:

05/2012

Kilometer:

107.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Champagnemetal

Antal døre:

2

Hos Winther biler ønsker vi · at støtte op omkring kampen mod Covid-19. For at undgå for mange kunder i butikken på en gang · ser vi
gerne at I ringer og booker en tid til fremvisning. Så sørger vi for at vores biler er sprittet af inden I kommer ὠ CABRIOLET - B&O
ANLÆG - BI XENON - LED KØRELYS FOR OG BAG - NAVIGATION - MULTIFUNKTIONS LÆDERRAT - HØJDEJUSTERBAR
FORSÆDER - BLUETOOTH HÅNDFRI - EL JUSTERBAR SIDESPEJLE - FULD AUTOMATISK KLIMA - 19" alufælge · vinterhjul ·
fuldaut. klima · fjernb. c.lås · kørecomputer · infocenter · startspærre · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor ·
sædevarme · højdejust. forsæder · højdejust. førersæde · 4x el-ruder · el-spejle m/varme · elektrisk parkeringsbremse · cd/radio ·
navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · aux tilslutning · armlæn · isofix · kopholder · stofindtræk · splitbagsæde ·
læderrat · lygtevasker · tågelygter · bi-xenon · xenonlys · automatisk lys · led kørelys · 8 airbags · abs · antispin · esp · servo · nysynet
d 26/05/2020 · ikke ryger · service ok Fuld serviceret. Vinterhjul medfølger. Nummerplader haves på lager · derfor kan du købe og køre
hjem samme dag! Attraktiv finansiering Med eller Uden udbetaling tilbydes fra 1 ·99 % i rente ved udbetaling på 20% Ring gerne til os
for forhøre dig nærmere med Santander Finansiering. Kontakt os gerne og få et uforpligtende tilbud. Finansiel leasing til erhverv
tilbydes også.
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 1,8

Effekt: 170 HK.

Forhjulstræk

Længde: 463 cm.

Cylinder: 4

Moment: 320

Gear: Manuel gear

Bredde: 185 cm.

Antal ventiler: 16

Topfart: 222 ktm/t.

Højde: 138 cm

0-100 km/t.: 8,70 sek.

Vægt: 1.595 kg.

Økonomi
Tank: 65 l.
Km/l: 16,1 l.
Ejerafgift:
DKK 2.520
Produktionsår:
-

Winther Biler - Tindbjergvej 2 - 8600 Silkeborg Tlf.: (+45) 30 24 86 60 - Email: salg@winther-biler.dk

Finanseringtilbud
Winther Biler tilbyder at finansiere denne Audi A5 i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du blot
nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 249.900. Lånetype: Fast rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 99.960 (40%)

kr. 149.940

kr. 61.795

kr. 211.735

6,16%

9,51%

kr. 2.206

kr. 74.970 (30%)

kr. 174.930

kr. 68.330

kr. 243.260

6,16%

9,04%

kr. 2.534

kr. 49.980 (20%)

kr. 199.920

kr. 74.843

kr. 274.763

6,16%

8,68%

kr. 2.863

kr. 24.990 (10%)

kr. 224.910

kr. 81.365

kr. 306.275

6,16%

8,40%

kr. 3.191

kr. 0 (0%)

kr. 249.900

kr. 87.894

kr. 337.794

6,16%

8,18%

kr. 3.519

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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