Audi S6 · 4,0 · TFSi quattro S-tr.
Pris: 650.000,Type:

Personvogn

Modelår:

2016

1. indreg:

08/2015

Kilometer:

71.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Gråmetal

Antal døre:

4

aut.gear/tiptronic · 20" alufælge · fjernb. c.lås · parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) · ratgearskifte · fartpilot · kørecomputer
· infocenter · startspærre · bluetooth · multifunktionsrat · navigation · abs · esp · servo · 8 airbags · xenonlys · kurvelys · led kørelys ·
el-spejle m/varme · mørktonede ruder i bag · udv. temp. måler · elektrisk parkeringsbremse · el betjent bagklap · 4x el-ruder · el-soltag
· el indst. forsæder · sædevarme · regnsensor · læderrat · læderindtræk · armlæn · service ok · ikke ryger ·bakkamera ·nøglefri
betjening · 2 zone klima · adaptiv fartpilot · tågelygter · sportssæder ·montret med miltek sports udstødning ·den originale medfølger
·har meget mere udstyr ind beskrevet ·Bemærk Dansk bil fra ny ej import ·fuld historie ·super velholdt ·mulighed for fordelagtig
finansering også Flex-leasing til en skarp pris ring og hør ·m.m.
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 4,0

Effekt: 450 HK.

4-hjulstræk

Længde: 493 cm.

Tank: 75 l.

Cylinder: 8

Moment: 550

Gear: Automatgear

Bredde: 187 cm.

Km/l: 10,9 l.

Antal ventiler: 32

Topfart: 250 ktm/t.

Højde: 143 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 4,40 sek.

Vægt: 1.970 kg.

DKK 6.200
Produktionsår:
-

Sylvest Autoforum - Korshøj 8 - 3600 Frederikssund Tlf.: (+45) 70 26 28 38 - Email: sylvest@sylvest-autoforum.dk

Finanseringtilbud
Sylvest Autoforum tilbyder at finansiere denne Audi S6 i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du
blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 650.000. Lånetype: Fast rente. Løbetid: 84 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 260.000 (40%) kr. 390.000

Lånebeløb

kr. 68.814

kr. 458.814

2,52%

4,83%

kr. 5.463

kr. 195.000 (30%) kr. 455.000

kr. 77.718

kr. 532.718

2,52%

4,68%

kr. 6.342

kr. 130.000 (20%) kr. 520.000

kr. 85.958

kr. 605.958

2,52%

4,53%

kr. 7.214

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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