Subaru Outback · 2,5 · Limited L-tr. Van
Pris: 367.200,- inkl.
moms
Type:

Varevogn -Moms

Modelår:

2022

1. indreg:

/

Kilometer:

km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Sortmetal

Antal døre:

5

..HURTIG LEVERING ! KORT VENTETID ! - ➡️ Vi har 2022 LIMITED modeller på lager til hurtig levering - Kr 367.200 med moms ( Kr
316.200 excl moms) + evt tillæg for metallak - FORHØR ved SUBARU salgschef Ole Schou-Jensen - tlf 2222 1717 LIMITED model:
2000 Kg påhængsvægt med bremser · 21 ·3 cm frihøjde · permanent symmetrisk 4-hjulstræk · 8 airbags · fuld led forlygter · kurvelys ·
fjernlysassistent · 2 zone klima · varme i rat · el-ruder · højdejust. forsæder · 3-trins sædevarme · regnsensor · udv. temp. måler · auto.
nedbl. bakspejl · varme i forrude (nederst) · startspærre · kørecomputer · apple carplay · android auto · bluetooth · dab+ radio ·
træthedsregistrering · elektrisk parkeringsbremse · el betjent bagklap (hands-free) · adaptiv fartpilot · automatisk nødbremsesystem ·
18" alufælge (mørke grå til LIMITED model) · mørktonede ruder i bag · nøglefri betjening · el-klapbare sidespejle m. varme · 8-"trins"
CVT Gear m/ ratgearskifte ( paddles ) · Sort læder indtræk · foldbar tagræling · Navigation · RAB - Rear AutoBrake og MEGET
MEGET MERE........ ➡️ I Subaru Outback finder du det udstyr som du skal betale for hos de andre - her er det standard ! Rost til
skyerne af motorpressen. Nu som gulpladebil til kvalitetsbevidste · danske bilejere. Med det revolutionerende
EyeSight-sikkerhedssystem som standard og alle de klassiske Subaru-dyder som boxermotor og firehjulstræk. Subaru van kan
monteres med crashtestet hundebur. Outback må trække op til 2.000 kg. og er derfor ideelle trækbil til båd · stor opbakning og
hestetrailer. VARERUM: Bredde forrest 130 cm · Bredde mellem hjulkasser 110 cm · Bredde bagerst 110 cm · Totallængde langs
gulvet er 182 cm · Højde – bund til loft 82 cm · indbygget aflåseligt "våbenskab" · ➡️ Tillæg for metallak - Kr.: 5654 ·00 ( incl. moms ) ➡️
Tillæg i pris for extra varerums-adskillelse i højre side: Kr 2995.00 ( incl moms ) ➡️ FOR INFORMATION: KONTAKT SUBARU
SALGSAFDELINGEN PÅ TELEFON 2222 1717 ·
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 2,5

Effekt: 169 HK.

4-hjulstræk

Længde: 487 cm.

Tank: 63 l.

Cylinder: 4

Moment: 252

Gear: Automatgear

Bredde: 188 cm.

Km/l: 14 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 193 ktm/t.

Højde: 168 cm

Ejerafgift:

Bil-Centrum Schou-Jensen A/S - Nr. Lindvej 1-3, Lind - 7400 Herning Tlf.: (+45) 97 21 02 00 - Email: bilcentrum@bilcentrum.dk

0-100 km/t.: 10,2 sek.

Vægt: 1.641 kg.

DKK NaN
Produktionsår:
-

Bil-Centrum Schou-Jensen A/S - Nr. Lindvej 1-3, Lind - 7400 Herning Tlf.: (+45) 97 21 02 00 - Email: bilcentrum@bilcentrum.dk

Finanseringtilbud
Bil-Centrum Schou-Jensen A/S tilbyder at finansiere denne Subaru Outback i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte
dette tilbud skal du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 367.200. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 73.440 (20%)

kr. 293.760

kr. 46.134

kr. 339.894

1,50%

3,77%

kr. 3.541

kr. 110.160 (30%) kr. 257.040

kr. 42.287

kr. 299.327

1,50%

3,94%

kr. 3.119

kr. 146.880 (40%) kr. 220.320

kr. 38.335

kr. 258.655

1,50%

4,16%

kr. 2.695

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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