Porsche Macan S · 3,0 · PDK Van

Pris: 479.800,- ekskl.
moms
Type:

Varevogn +Moms

Modelår:

2014

1. indreg:

04/2014

Kilometer:

63.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Koksmetal

Antal døre:

5

Luftundervogn · bakkamera · adaptiv fartpilot · 21" alufælge · adaptiv undervogn · bi-xenon · automatisk lys · fjernlysassistent ·
kurvelys · parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · udv. temp. måler · auto.
nedbl. bakspejl · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæder · el indst. forsæder · el indst. førersæde m. memory · el-ruder · glastag
· el-soltag · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming via bluetooth · elektrisk parkeringsbremse ·
dæktryksmåler · el betjent bagklap · sd kortlæser · usb tilslutning · aux tilslutning · kopholder · læderindtræk · læderrat · 8 airbags · abs
· esp · servo · vognbaneassistent · blindvinkelsassistent · mørktonede ruder i bag · service ok
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 3,0

Effekt: 340 HK.

4-hjulstræk

Længde: 468 cm.

Cylinder: 6

Moment: 460

Gear: Automatgear

Bredde: 192 cm.

Antal ventiler: 24

Topfart: 254 ktm/t.

Højde: 162 cm

0-100 km/t.: 5,4 sek.

Vægt: 1.865 kg.

Økonomi
Tank: 65 l.
Km/l: 11,1 l.
Ejerafgift:
DKK 5.580
Produktionsår:
-

Nextcar.dk - Hjerndrupvej 5 - 6070 Christiansfeld Tlf.: (+45) 29 80 69 68 - Email: jesper@nextcar.dk

Finanseringtilbud
Nextcar.dk ApS tilbyder at finansiere denne Porsche Macan S i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud skal du blot
nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 479.800. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 72 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 120.550 (20%) kr. 359.250

Lånebeløb

kr. 101.232

kr. 460.482

3,55%

6,56%

kr. 8.062

kr. 179.925 (30%) kr. 299.875

kr. 90.232

kr. 390.107

3,55%

6,67%

kr. 7.085

kr. 239.900 (40%) kr. 239.900

kr. 79.040

kr. 318.940

3,55%

6,81%

kr. 6.096

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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