Subaru Outback · 2,5 · Adventure L-tr.
Pris: 449.700,Type:

Personvogn

Modelår:

2021

1. indreg:

05/2021

Kilometer:

15.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Grønmetal

Antal døre:

5

➡️ HURTIG LEVERING - Ingen ventetid.... ➡️ træk - 2000 Kg · permanent symmetrisk 4-hjulstræk · 2-trins X-Mode · Bredde (mm) 1875
· ➡️ 21.3cm frihøjde · 18" alufælge · ratgearskifte · 2 zone klima · varme i rat · fjernb. c.lås · nøglefri betjening · fuld led forlygter ·
fjernlysassistent · automatisk lys · tågelygter · lygtevasker · varme i forrude (nederst) · el-klapbare sidespejle m. varme · bakkamera ·
adaptiv fartpilot · automatisk start/stop · elektrisk parkeringsbremse · dab+ radio · apple carplay · android auto · 4x el-ruder ·
splitbagsæde · isofix · armlæn for & bag · mørktonede ruder i bag · automatisk nødbremsesystem · blindvinkelsassistent ·
vognbaneassistent · servo · esp · antispin · abs · fartpilot · kørecomputer · startspærre · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler ·
regnsensor · sædevarme for & bag · el indst. forsæder · lændestøtte justering på førersæde · el-spejle m/varme · 8-"trins" CVT Gear
m/ ratgearskifte ( paddles) · 8 airbags - incl passager airbag under lår/knæ · Vinkel justerbar bagsæde-ryglæn · ansigts-genkendelses
system & trætheds-overvågning · Styreresponsive forlygter (SRH) · Automatisk bremsning ved bakning (RAB) · Nedfældning af
bagsæde fra bagagerummet · LED forlygter med AUTO-niveauregulering · Tagsrails med indbyggede tagbøjler · Fortsat fabriksgaranti
til 05-2024 · ➡️ I Subaru Outback finder du det udstyr som du skal betale for hos de andre - her er det standard ! ➡️ Subaru er mærket
med de mest tilfredse ejere · både i Sverige & USA - igen og igen ➡️ VIGTIG - Ring og aftal tid for besigtigelse af denne fine Outback
➡️ SUBARU Herning - Ole Schou-Jensen direkte telefon 2222 1717 · www.bilcentrum.dk · ➡️ SUBARU KØBES OG SERVICERES
HOS DEN AUTORISEREDE FORHANDLER - DIN TRYGHED FOR VIDEN OG KNOW-HOW !
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: 14,1 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 193 ktm/t.

Højde: 168 cm

Ejerafgift:

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

Vægt: 1.641 kg.

DKK 4.380
Produktionsår:

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

2021

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. 449.700. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 89.940 (20%)

kr. 359.760

kr. 53.131

kr. 412.891

1,50%

3,55%

kr. 4.302

kr. 134.910 (30%) kr. 314.790

kr. 48.309

kr. 363.099

1,50%

3,69%

kr. 3.783

kr. 179.880 (40%) kr. 269.820

kr. 43.590

kr. 313.410

1,50%

3,87%

kr. 3.265

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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