Alle vores biler er nøje udvalgt · købt samt betalt og ingen kommisionsbile

VW Passat · 1,6 · TDi 120 Trendl.
Variant
DSG
vifte af afsætnings
muligheder
· således at du får det maksimale ud af din
Pris: 157.900,-

KUNDETILFREDSHED

Det aller vigtigste for os · er hvor tilfredse vores kunder er med os. Derfor
5 stjerner

Type:

Personvogn

Modelår:

2016

1. indreg:

12/2015

Kilometer:

177.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Sølvmetal

Antal døre:

5

BILPORTALEN - VEJEN TIL ET TRYGT KØB! BILPORTALEN'S MULIGHEDER: Op til 3 års BilPortal garanti / brugtbilsattest /
serviceaftale / finansiering / forsikring / levering på din adresse _____________________ MÅNEDENS KUP:
Få minimum kr. 10.000 ·- for din gamle ved finansiering via os _____________________
UDSTYR: aut. · airc. · 3 zone klima · køl i handskerum · c.lås · fjernb. c.lås · fartpilot · kørecomputer · infocenter · auto. nedbl.
bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæder · højdejust. førersæde · el-ruder · 4x el-ruder · el-spejle ·
el-spejle m/varme · automatisk start/stop · dæktryksmåler · cd · cd/radio · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth ·
usb tilslutning · aux tilslutning · armlæn · isofix · bagagerumsdækken · kopholder · stofindtræk · splitbagsæde · læderrat · tågelygter ·
airbag · abs · antispin · esp · servo · tonede ruder · ikke ryger · service ok · træk · diesel partikel filter ______________________
BILPORTALEN ER BEDST PÅ: PRIS
Vi har absolut Danmarks bedste priser på alle vores biler GARANTI
Vi tilbyder uden tvivl en af de bedste garanti løsninger med op til 3 års BilPortal garanti
TRYGHED
Vi vil gøre alt for at du føler dig tryg igennem hele forløbet også når du har fået overdraget din nye bil. På stort set hver bil vi sælger ·
bliver der udarbejdet en brugtbilsrapport som giver dig garanti for et trygt køb FORSIKRING
Vi tilbyder markedets bedste forsikring fra Kr. 276 ·- i måneden (Kr. 3.312 ·- pr år) med fri kilometer · redningshjælp · gratis reparation
af stenslag på forruden og mange andre fordele FINANSIERING
Vi tilbyder markedets bedste finansiering fra 0 ·99% i rente og tilbyder både fast og variabel rente samt lån med og uden udbetaling. Et
fleksibel lån · hvor du altid kan betale mere af og derudover bevare du dine lånemuligheder i banken VORES BILER
BilPortalen - Hvidkildevej 8 - 7400 Herning Tlf.: (+45) 93 60 40 93 - Email: info@bil-portalen.dk

Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,6

Effekt: 120 HK.

Forhjulstræk

Længde: 477 cm.

Tank: 66 l.

Cylinder: 4

Moment: 280

Gear: Automatgear

Bredde: 183 cm.

Km/l: 25 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 198 ktm/t.

Højde: 148 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 10,20 sek.

Vægt: 1.413 kg.

DKK 2.180
Produktionsår:
-
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Finanseringtilbud
BilPortalen tilbyder at finansiere denne VW Passat i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du blot
nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 157.900. Lånetype: Fast rente. Løbetid: 84 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 63.160 (40%)

kr. 94.740

kr. 22.858

kr. 117.598

2,52%

11,60%

kr. 2.450

kr. 47.370 (30%)

kr. 110.530

kr. 24.382

kr. 134.912

2,52%

10,62%

kr. 2.811

kr. 63.160 (40%)

kr. 94.740

kr. 24.746

kr. 119.486

2,52%

9,97%

kr. 1.992

kr. 31.580 (20%)

kr. 126.320

kr. 25.905

kr. 152.225

2,52%

9,89%

kr. 3.172

kr. 47.370 (30%)

kr. 110.530

kr. 26.484

kr. 137.014

2,52%

9,16%

kr. 2.284

kr. 63.160 (40%)

kr. 94.740

kr. 26.650

kr. 121.390

2,52%

8,88%

kr. 1.686

kr. 31.580 (20%)

kr. 126.320

kr. 28.222

kr. 154.542

2,52%

8,56%

kr. 2.576

kr. 63.160 (40%)

kr. 94.740

kr. 28.560

kr. 123.300

2,52%

8,10%

kr. 1.468

kr. 47.370 (30%)

kr. 110.530

kr. 28.594

kr. 139.124

2,52%

8,19%

kr. 1.933

kr. 31.580 (20%)

kr. 126.320

kr. 30.552

kr. 156.872

2,52%

7,67%

kr. 2.179

kr. 47.370 (30%)

kr. 110.530

kr. 30.728

kr. 141.258

2,52%

7,50%

kr. 1.682

kr. 31.580 (20%)

kr. 126.320

kr. 32.891

kr. 159.211

2,52%

7,04%

kr. 1.896

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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