Porsche Macan S · 3,0 · PDK
Pris: 5.695,- pr. md. inkl.
moms
Type:

Personvogn

Modelår:

2015

1. indreg:

07/2014

Kilometer:

69.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Hvid

Antal døre:

5

LEASING forslag privat: Løbetid: 12 mdr. Ydelse 5.695kr. Førstegangs ydelse 79.000kr. Priser er MED MOMS. Mulighed for at købe
bilen efter endt lesaing til lav restværdi på kun 212.000kr. + moms og afgift. panorama-glastag · ikke ryger · lev. nysynet · xenonlys ·
læderrat · læderindtræk · infocenter · kørecomputer · fartpilot · parkeringssensor · sædevarme · regnsensor · udv. temp. måler · auto.
nedbl. bakspejl · højdejust. forsæde · el indst. forsæder · 2 zone klima · køl i handskerum · aut.gear/tiptronic · alu. · 4x el-ruder · el
betjent bagklap · cd/radio · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · armlæn · isofix · bagagerumsdækken ·
kopholder · tågelygter · led forlygter · 8 airbags · abs · antispin · esp · servo · indfarvede kofangere · tagræling · tonede ruder · service
ok ved Porsche. Denne bil kan leases på hvide eller gule plader. Se alle bilerne på Skinbjerg.dk Altid eyt godt tilbud på finansiering på
under 5 minutter gerneuden udbetaling.
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 3,0

Effekt: 340 HK.

4-hjulstræk

Længde: 468 cm.

Tank: 65 l.

Cylinder: 6

Moment: 460

Gear: Automatgear

Bredde: 192 cm.

Km/l: 11,5 l.

Antal ventiler: 24

Topfart: 254 ktm/t.

Højde: 162 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 5,40 sek.

Vægt: 1.865 kg.

DKK 5.580
Produktionsår:
-
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Leasing
Leasing type: Financial
Førstegangsydelse: DKK 79.000
Totalpris i løbetiden: DKK 68.340
Restværdi: DKK 265.000
Løbetid: 12 mdr.
Antal kilometer inkluderet: 0
Forsikring: Ikke inkluderet
*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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