Audi S6 · 4,0 · TFSi Avant quattro S-tr.
Pris: 379.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2012

1. indreg:

09/2012

Kilometer:

228.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Sølvmetal

Antal døre:

5

aut.gear/tiptronic · 22" AXE alufælge · 4 zone klima · køl i handskerum · fjernb. c.lås · parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) ·
ratgearskifte · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme ·
højdejust. forsæder · el indst. førersæde m. memory · soltag · glastag · 4x el-ruder · el-klapbare sidespejle m. varme · nøglefri
betjening · 360° kamera · bakkamera · adaptiv fartpilot · el betjent bagklap · dæktryksmåler · adaptiv luft undervogn · elektrisk
parkeringsbremse · skiltegenkendelse · cd/radio · navigation · multifunktionsrat · bluetooth · musikstreaming via bluetooth · headup
display · armlæn · isofix · bagagerumsdækken · kopholder · læderindtræk · splitbagsæde · læderrat · el komfortsæder med massage ·
lygtevasker · tågelygter · xenonlys · fjernlysassistent · kurvelys · led kørelys · airbag · abs · antispin · esp · servo · vognbaneassistent ·
blindvinkelsassistent · sænket · tagræling · mørktonede ruder i bag · svingbart træk (manuel) ny serviceret med bremser hele vejen
rundt · optimeret audi program · ilagt 602hk og 962 NM..En bil der skal ses og prøves · sælges kun engros · men vi byder gerne på
byttebil.. ring for besigtigelse..Tlf. 20713343
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 4,0

Effekt: 420 HK.

4-hjulstræk

Længde: 493 cm.

Tank: 75 l.

Cylinder: 8

Moment: 550

Gear: Automatgear

Bredde: 187 cm.

Km/l: 10,3 l.

Antal ventiler: 32

Topfart: 250 ktm/t.

Højde: 148 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 4,70 sek.

Vægt: 1.925 kg.

DKK 6.820
Produktionsår:
-

Jensen Bilsalg - Stendisvej 26 - 7830 Vinderup Tlf.: (+45) 40 45 33 37 - Email: ulrik@jensenbilsalg.dk

Finanseringtilbud
Jensen Bilsalg 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. 379.900. Lånetype: Fast rente. Løbetid: 48 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 151.960 (40%) kr. 227.940

Lånebeløb

kr. 40.902

kr. 268.842

3,55%

8,66%

kr. 5.601

kr. 113.970 (30%) kr. 265.930

kr. 45.325

kr. 311.255

3,55%

8,23%

kr. 6.485

kr. 75.980 (20%)

kr. 49.854

kr. 353.774

3,55%

7,93%

kr. 7.371

kr. 303.920

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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