Audi A5 · 2,0 · TFSi 190 S-line Sportback S-tr.
Pris: 469.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2019

1. indreg:

02/2019

Kilometer:

98.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Hvid

Antal døre:

5

Super lækker og komfortabel Audi A5 S-Line proppet med udstyr som: Aut. gear m. paddleshift · LED-forlygter · headup display ·
digital cockpit · navigation · el-justerbare sæder i for · ambiente belysning i flere farver · lydpakke m. subwoofer i hjulbrønd · drive
select m. valg af køreprofil · adaptiv fartpilot · fartlimiter · køassistent · Audi pre sense · vejskiltegenkendelse · lane assist ·
pauseanbefalinger · start/stop · auto hold · apple carplay · trådløs opkobling af tlf til streaming og håndfri · cd/radio · usb/aux tilslutning
· coming/leaving home lys · multifunktionslæderrat · 3-zonet klima · 360-graders parkeringssensor · 360-graders kamera · automatisk
parkeringsassistent · el-håndbremse · mørk himmel · lys/regnsensor · fjernlysassistent · el-bagklap · auto nedbl. bakspejl · 3-trins
sædevarme i for · højdejust. Forsæder · 19” alufælge · 4x el-ruder · el-klapbare sidespejle m. varme · nøglefri betjening · kopholder ·
kunstlæder/alcantara sportssæder m. justerbar knæstøtte · kørecomputer · infocenter · udv. Temp. måler · armlæn · isofix ·
bagagerumsdækken · airbag · abs · antispin · esp · servo · ikke ryger · aftag. Træk: 1500/750kg. DK´s bedste bilfinansiering tilbydes både med og uden udbetaling. Ansøg online · når du har tid på www.frandsenbiler.dk NB. Bilen kan også leases både til privat og
erhverv. Ring for tilbud
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Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 2,0

Effekt: 190 HK.

Forhjulstræk

Længde: 473 cm.

Tank: 54 l.

Cylinder: 4

Moment: 320

Gear: Automatgear

Bredde: 184 cm.

Km/l: 16,8 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 241 ktm/t.

Højde: 139 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 7,5 sek.

Vægt: 1.629 kg.

DKK 2.620
Produktionsår:
2019
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Finanseringtilbud
Frandsen Biler A/S tilbyder at finansiere denne Audi A5 i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du
blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 469.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 93.980 (20%)

kr. 375.920

kr. 100.307

kr. 476.227

4,06%

6,29%

kr. 4.961

kr. 140.970 (30%) kr. 328.930

kr. 89.987

kr. 418.917

4,06%

6,44%

kr. 4.364

kr. 187.960 (40%) kr. 281.940

kr. 79.652

kr. 361.592

4,06%

6,64%

kr. 3.767

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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