Tesla Model S · · 70
Pris: 339.985,Type:

Personvogn

Modelår:

2015

1. indreg:

11/2015

Kilometer:

116.000 km.

Brændstof:

El

Farve:

Gråmetal

Antal døre:

5

SÆRLIGT UDSTYR: + Gratis supercharge og Spotify i hele bilens levetid (vi har testet at det virker · men nævner for god ordens skyld
at vi ikke indestår for Teslas politik i fremtiden). + Velpasset bil med helt nye støjsvage kvalitetsdæk. + Opgraderet CCS stik til de nye
V3 ladere + El-betjent Panoramaglassoltag. + Motorvejsautopilot med Adaptiv fartpilot. + Summon Beta parkeringssystem. + Premium
connectivity + Alcantara loft + Titanium multi-coat metallak. + Dellæder interiør i praktisk kunstlæder. + Aut. fjernlysassistent. +
Vejskiltegenkendelse. + Bakkamera. + Parkeringssensor for & bag. + Vognbaneassistent. + Stor touchskærm med integreret
navigation. + CCS-adapter support + Tesla garanti på motor og batteri frem til 24. nov. 2023 uden kilometerbegrænsning. KVALITET: +
Testet og bestået vores 125 punkters kvalitetskontrol. + Vi yder 24 mdr. reklamationsret. + Nysynet uden anmærkninger. + Topklargjort
med grundig kabinerensning og højglanspoleret · samt lakforseglet med langtidsholdbar voks. + Gerne uvildig fejlfri brugtbilstest og 2
års landsdækkende LC-TRYGHEDSPAKKE. VINTERHJUL: Vi finder altid et godt tilbud i nye eller brugte vinterhjul til bilen.
FINANSIERING: Kontakt os og få udregnet et PERSONLIGT finansieringstilbud - det er altid billigst.. FULD UDSTYRSLISTE: aut. · 19"
alufælge · 2 zone klima · nøglefri betjening · kørecomputer · infocenter · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor ·
sædevarme · højdejust. forsæder · el indst. forsæder · el indst. førersæde m. memory · el-soltag · 4x el-ruder · el-klapbare sidespejle
m. varme · bakkamera · parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) · adaptiv fartpilot · dæktryksmåler · elektrisk parkeringsbremse
· skiltegenkendelse · navigation · multifunktionsrat · bluetooth · musikstreaming via bluetooth · usb tilslutning · armlæn · isofix ·
kopholder · dellæder · splitbagsæde · læderrat · bi-xenon · automatisk lys · led kørelys · 6 airbags · abs · antispin · esp · servo ·
vognbaneassistent · ikke ryger · nysynet · brugtbilsattest · automatisk nødbremsesystem · digitalt cockpit · fjernlysassistent · glastag ·
ratgearskifte · fjernb. c.lås · fartpilot · automatisk start/stop · bagagerumsdækken · el komfortsæder · tågelygter · kunstlæder ·
blindvinkelsassistent · mørktonede ruder i bag · elektrisk kabinevarmer · automatisk parkerings system · dab radio LIVE VIDEO: Book
en personlig ONLINE FREMVISNING. KASKOFORSIKRING: Tilbydes billigt · også til nye bilister BYTTEBILER: Vi tager alle biler i
bytte! ÅBNINGSTIDER: Mandag - Fredag kl. 10:00 - 17:30. Søndag kl. 10:00 - 1500. For helligdage se info på www.LCBILER.dk
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Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume:

Effekt: HK.

Baghjulstræk

Længde: 498 cm.

Tank: l.

Cylinder:

Moment: 440

Gear: Automatgear

Bredde: 196 cm.

Km/l: 49,3 l.

Antal ventiler:

Topfart: 225 ktm/t.

Højde: 145 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 5,8 sek.

Vægt: 2.100 kg.

DKK 740
Produktionsår:
-
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Finanseringtilbud
LC BILER / Egedal Autocenter A/S tilbyder at finansiere denne Tesla Model S i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du
benytte dette tilbud skal du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 339.985. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 0 (0%)

kr. 339.985

kr. 119.083

kr. 459.068

6,58%

8,15%

kr. 4.783

kr. 33.999 (10%)

kr. 305.986

kr. 109.584

kr. 415.570

6,58%

8,32%

kr. 4.329

kr. 67.997 (20%)

kr. 271.988

kr. 100.062

kr. 372.050

6,58%

8,54%

kr. 3.876

kr. 101.996 (30%) kr. 237.989

kr. 90.544

kr. 328.533

6,58%

8,82%

kr. 3.423

kr. 135.994 (40%) kr. 203.991

kr. 81.014

kr. 285.005

6,58%

9,18%

kr. 2.970

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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