Audi e-tron S · · quattro
Pris: 989.000,Type:

Personvogn

Modelår:

2021

1. indreg:

/

Kilometer:

km.

Brændstof:

El

Farve:

Sortmetal

Antal døre:

5

Danmarks eneste S model.. 503 HK Audi e-tron S er udstyret med tre elmotorer – to af dem bagest. Den tredje motor · som er placeret
forrest · aktiveres lynhurtigt efter behov og leverer endnu mere drejningsmoment · og den kan også understøtte de forudseende
systemer på isglatte veje eller i hurtige sving. Bilen har en samlet systemydelse på 503 hk. Alle dine køreture i Audi e-tron S optimeres
af elektrisk torque vectoring. Du kan nyde sportslige køreegenskaber og kontrol på et helt nyt niveau i næsten alt terræn og i stort set al
slags vejr. Sensorer overvåger konstant kørselsforholdene og fordeler trækkraften mellem baghjulene afhængigt af din individuelle
kørestil. Desuden understøtter systemet torque vectoring: I sving bremses det inderste forhjul næsten umærkeligt · så du undgår
manglende vejgreb og opnår mere adrætte og neutrale køreegenskaber. Man ser straks · hvilket dynamiske potentiale Audi e-tron S
byder på. Med den imponerende forreste stødfanger · hjulkasser · der er 23 mm bredere · og en diffusorindsats · som dækker næsten
hele bagendens bredde og er integreret som en del den bageste stødfanger. Sølvfarvede elementer giver et særligt touch – fra
frontspoilerkanten til singleframe-kølergrillen og diffusorindsatsen. Interiøret i Audi e-tron S afspejler også eksteriøret: sportsligt og
elegant. Med elektrisk indstillelige sportssæder med indtræk i læder og Alcantara med S-logo og diamantformet design. Samme logo
kan findes på panellisterne og på rattet. Takket være den rummelige kabine er der masser af plads til en komfortabel køreoplevelse.
KONTAKT OS FOR FINANSIERINGSTILBUD ELLER LEASING TILBUD :-) · aut.gear/tiptronic · 21" alufælge · 4 zone klima · elektrisk
kabinevarmer · fjernb. c.lås · parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) · fartpilot · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler ·
regnsensor · sædevarme · el indst. forsæder · el-soltag · glastag · 4x el-ruder · el-klapbare sidespejle m. varme · nøglefri betjening ·
automatisk parkerings system · bakkamera · adaptiv fartpilot · el betjent bagklap · dæktryksmåler · adaptiv undervogn · elektrisk
parkeringsbremse · træthedsregistrering · skiltegenkendelse · dab+ radio · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil ·
musikstreaming via bluetooth · digitalt cockpit · internet · trådløs mobilopladning · sd kortlæser · usb tilslutning · armlæn · isofix ·
bagagerumsdækken · kopholder · dellæder · splitbagsæde · læderrat · sportssæder · automatisk lys · fjernlysassistent · fuld led
forlygter · 10 airbags · abs · antispin · esp · servo · vognbaneassistent · blindvinkelsassistent · automatisk nødbremsesystem ·
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tagræling · mørktonede ruder i bag · B&O Soundsystem · Matrix lygter · Optikpakke sort · Panorama soltag · 2 ladestik · Forberedt for
træk · mm FOR BESIGTIGELSE I WEEKENDEN RING TLF 40766832.... PRIVATLEASING -> EKSEMPEL Førstegangsydelse:
100.000- inkl. moms Månedlig ydelse: 6597 ·- inkl. moms Restværdi: 550.000 ·- ex. moms & afgift. Løbetid: 12 måneder
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ERHVERVSLEASING -> EKSEMPEL Førstegangsydelse: 80.000 ·- ex. moms Månedlig
ydelse: 5277 ·- ex. moms Restværdi: 550.000 ·- ex. moms & Afgift. Løbetid: 12 måneder
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume:

Effekt: 503 HK.

4-hjulstræk

Længde: 490 cm.

Tank: l.

Cylinder:

Moment: 973

Gear: Automatgear

Bredde: 198 cm.

Km/l: 40,7 l.

Antal ventiler:

Topfart: 210 ktm/t.

Højde: 163 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 4,5 sek.

Vægt: 2.695 kg.

DKK NaN
Produktionsår:
2020
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Finanseringtilbud
SMH Biler ApS tilbyder at finansiere denne Audi e-tron S i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du
blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 989.000. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 197.800 (20%) kr. 791.200

Lånebeløb

kr. 73.208

kr. 864.408

0,99%

2,25%

kr. 9.005

kr. 296.700 (30%) kr. 692.300

kr. 67.949

kr. 760.249

0,99%

2,38%

kr. 7.920

kr. 395.600 (40%) kr. 593.400

kr. 62.690

kr. 656.090

0,99%

2,56%

kr. 6.835

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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