Audi A7 · 3,0 · TFSi 300 SB quattro S-tr.
Pris: 399.990,Type:

Personvogn

Modelår:

2012

1. indreg:

06/2012

Kilometer:

122.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Sølvmetal

Antal døre:

5

Netop kommet ind - under klargøring - kontakt os allerede nu og book en prøvetur! GODE GRUNDE TIL AT KØBE DENNE BIL: #
Suveræn smuk · sporty · velkørende og komfortabel luksus · samtidig også rummelig og praktisk med stor el-betjent bagklap. #
Kæmpe udstyrspakke med alle de fede ting. # Topstand inde og ude # Komplet Audi servicebog. # Skøn lyd fra den store 300 HK V6'er
med kompressor - en af Audi's mest vellykkede og anerkendte motorer. SÆRLIGT UDSTYR: Adaptiv fartpilot. Adaptiv luftaffjedring
med 4 programmer i Audi Drive Select. Org. motorkabinevarmer med remote. Org. svingbar trækkrog til 750/2.100 kg Org. læderkabine
i behageligt gråt perforeret læder. Helt nye 20" alufælge (replica) med kvalitetsdæk. El-Sport/komfortforsæder med memory · varme og
ventilation. 4 siddeplader med høj komfort. 4 zone klimaanlæg Stor MMI navigation med touch pad. Keyless entry + go. P-sensorer for
· bag og i sider Autoparkering (kan selv parkere). Bixenon m/led kørelys. Bakkamera. Bluetooth m/audiostreaming. Aktiv hækspoiler.
BOSE soundsystem. Nyserviceret og nysynet. KVALITET: Testet og bestået vores 125 punkters kvalitetskontrol. 24 mdr.
reklamationsret. Gerne 2 års landsdækkende LC-TRYGHEDSPAKKE og fejlfri brugtbilstest. LIVE VIDEO: Book en personlig ONLINE
FREMVISNING. CORONA: Du kan trygt handle hos LC BILER - vi følger myndighedernes anvisninger. FINANSIERING: Med og uden
udbetaling – få altid et personligt tilbud! FULD UDSTYRSLISTE: aut.gear/tiptronic · 20" alufælge · 4 zone klima · køl i handskerum · el
komfortsæder · motorkabinevarmer · org. fyr m/fjernbetj. · fjernb. c.lås · parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) · automatisk
parkerings system · adaptiv fartpilot · kørecomputer · infocenter · auto. nedbl. bakspejl · komfortblink · udv. temp. måler · regnsensor ·
sædevarme · ventilerede forsæder · el indst. forsæder m. memory · 4x el-ruder · el-klapbare sidespejle m. varme · nøglefri betjening ·
bakkamera · automatisk start/stop · el betjent bagklap · dæktryksmåler · adaptiv luftundervogn · elektrisk parkeringsbremse · autohold
· skiltegenkendelse · cd/radio · radio med cd-boks · Bose højttalere · navigation · stor MMI integreret navigation m/touchpad ·
multifunktionsrat · bluetooth · musikstreaming via bluetooth · sd kortlæser · aux tilslutning · armlæn · bagagerumsdækken · kopholder ·
læderindtræk · splitbagsæde · læderrat · solbrilleholder · sportssæder · lygtevasker · bi-xenon · automatisk lys · led kørelys · servo ·
aktiv hækspoiler · chromlister udv. · svingbart træk (manuel) · 6 airbags · esp · isofix · ikke ryger · nysynet · service ok · brugtbilsattest.
VINTERHJUL: Pæne brugte org. 18" Audi alufælge/vinterdæk tilkøb kr. 4.995. KASKOFORSIKRING tilbydes billigt · også til nye
billister. BYTTEBILER er velkomne. ÅBNINGSTIDER og info på www.LCBILER.dk eller 30110080.
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 3,0

Effekt: 300 HK.

4-hjulstræk

Længde: 497 cm.

Tank: 65 l.

Cylinder: 6

Moment: 440

Gear: Automatgear

Bredde: 191 cm.

Km/l: 12,2 l.

Antal ventiler: 24

Topfart: 250 ktm/t.

Højde: 142 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 5,60 sek.

Vægt: 1.760 kg.

DKK 4.960

LC BILER / Egedal Autocenter A/S - Skatskærvej 1 - 3650 Ølstykke Tlf.: (+45) 30 11 00 80 - Email: salg@lcbiler.dk

Finanseringtilbud
LC BILER / Egedal Autocenter A/S tilbyder at finansiere denne Audi A7 i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette
tilbud skal du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 399.990. Lånetype: Fast rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 159.996 (40%) kr. 239.994

Lånebeløb

kr. 76.550

kr. 316.544

5,38%

7,46%

kr. 3.298

kr. 119.997 (30%) kr. 279.993

kr. 85.630

kr. 365.623

5,38%

7,16%

kr. 3.809

kr. 79.998 (20%)

kr. 319.992

kr. 94.699

kr. 414.691

5,38%

6,94%

kr. 4.320

kr. 39.999 (10%)

kr. 359.991

kr. 103.783

kr. 463.774

5,38%

6,77%

kr. 4.831

kr. 0 (0%)

kr. 399.990

kr. 112.833

kr. 512.823

5,38%

6,63%

kr. 5.343

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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