DK Cars Aps

VW Golf VII · 1,5 · TSi 150 Highline DSG

Pris: 309.990,Type:

Personvogn

Modelår:

2020

1. indreg:

09/2019

Kilometer:

15.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:
Antal døre:

5

Denne lækre Golf Highline - R-Line 150 TSI EVO DSG kan nu blive din · og bemærk lige udstyret! Den er bygget efter alle kunstens
regler om hvordan en mini GTI skal være · dertil får du får en rummelig bil i sin størrelse · der samtidig har et lækkert sportsligt udtryk ·
som sikres med det markante og de skarpe LED-Lygter. DSG gearet er med til at sikre en fantastisk kørekomfort. Highline er
Volkswagens top udstyrsvariant · hvor der lægges vægt på en premium oplevelse ved hjælp af lækker materialer og høj komfort. Dette
kombineret med 1 ·4 TSI´s 150 hestekræfter · og 250 newtonmeter sammen den 7-trins DSG gearkasse opnår du en meget høj
køreglæde · og nok en af de bedste økonomiske motor i dens klasse. SE VIDEOEN HER ELLER PÅ WWW.DKCARS.DK
HIGHLIGHTS : ✔️ R-Line eksteriør pakke ✔️ Digital Instrumentering ✔️ Adaptiv Fartpilot ✔️ Full LED-Forlygter ✔️ Dynamisk
LED-Baglygter ✔️ Induktiv Opladning af mobil ✔️ 18" Letmetalfælge Jurva ✔️ ORG. Sænker undervogn ✔️ Nøglefri Betjening

Start/dørene ✔️ Varme i rattet ✔️ Front Assist ✔️ Træthedsregistrering ✔️ Full-LED-Belysning Inside ✔️ Bakkamera ✔️ Sportssæde
(Highline) Med Alcantara/mikrofiber ✔️ Fuldautomatisk Klima (2 zoner) ✔️ Åbent (Apple Carplay/Android Auto) Der bl.a. Giver Adgang
Til NAVIGATION ✔️ Car-Net "Security & Service" og "Guide & Inform" 3 år ✔️ Lys & Syns-Pakke ✔️ Vinter-Pakke med bla. andet varme

i rattet ! ✔️ Elektronisk Parkeringsbremse inkl Auto-Hold Funktion ✔️ Dk-Pakke ✔️ Komfortluk Af Vinduer ✔️ Multifunktionlæderrat Med
Paddel Shift ✔️ Parkeringssensor For&Bag M. Optisk Visning I Display & Automatisk Bremse Funktion ✔️ Sædevarme 3-Trins

Justerbart ✔️ Isofix Beslag Til Barnestole ✔️ Pre-Crash City Safe Brake ✔️ Org Tonede Ruder ✔️ USB/iPod-Tilslutning ✔️ Må trække

1500kg m bremser. ✔️ Første reg 26/9/2019 ✔️ Fortsat fabriksgaranti ✔️ Bilen er lakforseglet fra ny af. ✔️ Tornado Rød ( GTI-Rød ) ✔️
Mulighed for at forlænge fabriksgarantien med op til 3 År gennem Cargarantie på denne bil Pakker bilen indeholder. ✔️ Lys og syn
pakke ✔️ DK Komfortpakke ✔️ DK Teknikpakke ✔️ R-Line eksteriørpakke ✔️ Vinterpakke Sportspakke ALM UDSTYRSLISTE aut. ·
ratgearskifte · 18" alufælge · varme i rat · fuldaut. klima · 2 zone klima · fjernb. c.lås · nøglefri betjening · kørecomputer · infocenter ·
startspærre · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæder · 4x el-ruder · el-klapbare
sidespejle m. varme · bakkamera · parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) · adaptiv fartpilot · dæktryksmåler · elektrisk
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parkeringsbremse · cd · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · navigation · musikstreaming via bluetooth · digitalt cockpit ·
android auto · apple carplay · trådløs mobilopladning · sd kortlæser · usb tilslutning · aux tilslutning · armlæn · isofix ·
bagagerumsdækken · kopholder · splitbagsæde · læderrat · sportssæder · tågelygter · automatisk lys · kurvelys · led kørelys · fuld led
forlygter · airbag · abs · antispin · esp · servo · automatisk nødbremsesystem · sænket · 1 ejer · ikke ryger · service ok ®️ OM OS OBS
LUKKET ONSDAG DEN 21 OG ONSDAG DEN 28/7-2021 !! ATTRAKTIV FINANSIERING TILBYDES MED EN RENTE HELT NED TIL
1 · 49 Variabel : LÆS MERE PÅ ▶︎ www.DKCars.dk◀︎Vi er medlem af Autobranchen Danmark · din sikkerhed for et godt køb.
Mulighed for en super skarp finansiering på netop denne bil // Ring gerne for spørgsmål - ▶︎ Kig forbi www.DKCars.dk◀︎ Venligst gerne
personlig/telefonisk henvendelse - henvendelse pr. mail besvares kun i begrænset omfang - Ring gerne inden for fremvisning og undgå
at køre forgæves. Der tages forbehold for eventuelle tastefejl i priser og udstyrslister ❗️BEMÆRK❗️ Nu er det muligt at ansøge direkte
finansiering gennem bilbasen og vores samarbejdspartner AL-Finans & Santander. Dette gør det nemmere for jer at komme igennem
processen - Klik på linket under bilen som vil tag jer direkte videre til ansøgningen Ring for fremvisning - vi afsætter god tid til
fremvisning og demotur. ved tidsbestilling sikrer vi · at alle får en positiv oplevelse hos DKCars du kører ikke forgæves til en bil · der er
under klargøring eller måske netop er solgt. Vi afsætter god tid · når det passer dig! fremvisning kan også ske på din adresse - Vi
leverer også gerne på øerne efter aftale COVID-19 tiltag * Vi tager Corona krisen alvorligt og vil frem til 1 Maj tilbyde forskellige tiltag. *
Vi ser gerne at i ringer eller skriver før ankomst da vi så vidt muligt booker ind så der kun er et kundehold i butikken. Vi har også
mulighed for at tilbyde en pakke hvor vi gennemgår bilen med video / Skype * Levering til adressen * Evt Aplus brugtbils attest *
Garantipakke gennem Cargaranti - Ring gerne og hør mulighederne.
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 1,5

Effekt: 150 HK.

Forhjulstræk

Længde: 426 cm.

Cylinder: 4

Moment: 250

Gear: Automatgear

Bredde: 180 cm.

Antal ventiler: 16

Topfart: 216 ktm/t.

Højde: 145 cm

0-100 km/t.: 8,3 sek.

Vægt: 1.373 kg.

Økonomi
Tank: 50 l.
Km/l: 21,2 l.
Ejerafgift:
DKK 1.160
Produktionsår:
-
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Finanseringtilbud
DK Cars Aps tilbyder at finansiere denne VW Golf VII i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud skal du blot nævne det for
forhandleren.
Bilens pris: kr. 309.990. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 62.308 (20%)

kr. 247.682

kr. 47.619

kr. 295.301

1,66%

4,51%

kr. 3.077

kr. 92.997 (30%)

kr. 216.993

kr. 43.318

kr. 260.311

1,66%

4,67%

kr. 2.712

kr. 123.996 (40%) kr. 185.994

kr. 39.829

kr. 225.823

1,66%

5,00%

kr. 2.353

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.

DK Cars Aps - Niels Bohrs Vej 14 - 8660 Skanderborg Tlf.: (+45) 22152152 - Email: kontakt@dkcars.dk

