Subaru Forester 2,0 · D XS CVT AWD Van
Pris: 2.658,- pr. md.
ekskl. moms
Type:
+Moms

Varevogn

Modelår:

2018

1. indreg:

03/2018

Kilometer:

52.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Perlemorshvid

Antal døre:

5

Automatgear med rat gearskifte ·varme i rat · fuldaut. klima · fjernb. c.lås · kørecomputer · fartpilot · infocenter · startspærre · udv.
temp. måler · regnsensor · sædevarme · el indst. førersæde · el-ruder · el-spejle · el-klapbare sidespejle · bakkamera · cd/radio ·
multifunktionsrat · bluetooth · musikstreaming via bluetooth · armlæn · kopholder · læderrat · tågelygter · airbag · abs · antispin · esp ·
servo · 1 ejer · tagræling · 17" alufælge + vinterhjul på alufælge · service ok + leveres frisk serviceret U/B · anhængertræk til 2.000 kg ·
diesel partikel filter EURO 6 motor overholder højeste miljøkrav. 3 mdr. 100 % mekanisk garanti · Gerne byttebil · Erhvervsleasing
tilbydes f.eks. førstegangsydelse 32.200 kr. · Løbetid 60 mdr. a 2.658 kr · Restværdi 40.000 kr alle beløb er + moms - FRI KM - i
forbindelse med leasing tilbydes forsikring med kasko for kun 495 kr pr mdr. · Ingen leverings omkostninger kun statens gebyr på 1.380
kr. for nr. plader · Du er altid velkommen til at komme forbi og se/prøve bilen ring blot i forvejen - se flere erhvervsbiler på
www.b2biler.dk
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 2,0

Effekt: 147 HK.

Baghjulstræk

Længde: 460 cm.

Cylinder: 4

Moment: 350

Gear: Automatgear

Bredde: 180 cm.

Antal ventiler: 16

Topfart: 188 ktm/t.

Højde: 174 cm

0-100 km/t.: 9,9 sek.

Vægt: 1.701 kg.
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Økonomi
Tank: 60 l.
Km/l: 16,4 l.
Ejerafgift:
DKK 7.060

Leasing
Leasing type: Financial
Førstegangsydelse: DKK 2.658
Totalpris i løbetiden: DKK 231.480
Restværdi: DKK 40.000
Løbetid: 60 mdr.
Antal kilometer inkluderet: 0
Forsikring: Ikke inkluderet
*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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