Porsche Cayenne · 3,0 · D Tiptr.
Pris: 849.800,Type:

Personvogn

Modelår:

2014

1. indreg:

06/2014

Kilometer:

83.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Hvidmetal

Antal døre:

5

HIGHLIGHTS - PANORAMA GLASTAG - MOTORKABINEVARME - ADAPTIV UNDERVOGN - NØGLEFRI BETJENING - FJERNLYS
ASSISTENT aut.gear/tiptronic · 21" alufælge · fuldaut. klima · 2 zone klima · køl i handskerum · motorkabinevarmer · fjernb. c.lås ·
alarm · ratgearskifte · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor ·
sædevarme · el indst. forsæder · højdejust. forsæde · el indst. førersæde · panoramaglastag · 4x el-ruder · el-spejle · el-spejle
m/varme · nøglefri betjening · automatisk start/stop · el betjent bagklap · dæktryksmåler · adaptiv undervogn · navigation · radio med
cd-boks · cd/radio · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · armlæn · isofix · bagagerumsdækken · kopholder · læderindtræk ·
splitbagsæde · læderrat · træindlæg · el komfortsæder · lygtevasker · tågelygter · xenonlys · automatisk lys · fjernlysassistent ·
kurvelys · led forlygter · 6 airbags · abs · antispin · esp · servo · lane assist · blindvinkelsassistent · automatisk nødbremsesystem ·
hvide blink · indfarvede kofangere · spoiler · sænket · tonede ruder · mørktonede ruder i bag · ikke ryger · service ok · diesel partikel
filter Alle vores biler sælges iflg. købelovens bestemmelser” hertil kan der tilkøbes en Cargarantie 12/24 mdr. forsikring mod
reparationer Vi tager forbehold for evt. taste & beregningsfejl
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 3,0

Effekt: 245 HK

4-hjulstræk

Længde: 485 cm

Tank: 85 l

Cylinder: 6

Moment: 550

Gear: Automatgear

Bredde: 194 cm

Km/l: 13,9 l

Antal ventiler: 24

Topfart: 220 km/t

Højde: 171 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t: 7,60 sek

Vægt: 2.075 kg

DKK 4.470
Produktionsår:
-

SLK Biler - Broenge 27 - 2635 Ishøj Tlf.: (+45) +45 70 70 50 02 - Email: salg@slkbiler.dk

Finanseringtilbud
SLK BILER A/S tilbyder at finansiere denne Porsche Cayenne i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal
du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 849.800. Lånetype: Fast rente. Løbetid: 72 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 339.920 (40%) kr. 509.880

Lånebeløb

kr. 85.404

kr. 595.284

4,58%

8,09%

kr. 12.402

kr. 254.940 (30%) kr. 594.860

kr. 94.510

kr. 689.370

4,58%

7,68%

kr. 14.363

kr. 339.920 (40%) kr. 509.880

kr. 98.858

kr. 608.738

4,58%

7,45%

kr. 10.146

kr. 169.960 (20%) kr. 679.840

kr. 103.623

kr. 783.463

4,58%

7,37%

kr. 16.323

kr. 254.940 (30%) kr. 594.860

kr. 110.029

kr. 704.889

4,58%

7,11%

kr. 11.749

kr. 339.920 (40%) kr. 509.880

kr. 112.493

kr. 622.373

4,58%

7,02%

kr. 8.645

kr. 169.960 (20%) kr. 679.840

kr. 121.205

kr. 801.045

4,58%

6,86%

kr. 13.351

kr. 254.940 (30%) kr. 594.860

kr. 125.759

kr. 720.619

4,58%

6,73%

kr. 10.009

kr. 169.960 (20%) kr. 679.840

kr. 139.014

kr. 818.854

4,58%

6,52%

kr. 11.374
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