VW Passat
1,5 TSI EVO ACT COMFORTLINE PREMIUM DSG 150HK
7G AUT. - PERSONBIL

299.900 kr.

21.000 KM

20,4 KM/L

BENZIN

MODEL 2019 - FØRSTE REG. 23.11.2018

EJERAFGIFT: 1.160 KR. PR. 12 MDR.

LEVERINGSOMK: 0 KR.

BESKRIVELSE AF BILEN
Køb bilen online (TLF 75801011) frem til påske og få dette gratis ! ! ! •
Digital video fremvisning inden underskrift • Levering direkte til døren •
Stort service inden levering • Fejlfri Applus brugtvognsattest inden levering
• 1 års Europadækkende garanti • Gælder kun på udvalgte annoncer •
Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter Med landets skarpeste
priser og en variabel finansieringsrente fra 1.49 % eller en fast rente på
1.99 % er det nu du skal slå til og gøre en god handel – Vi har over 600
biler på lager og anbefaler at du booker en tid via vores hjemmeside
www.kvalitetsbiler.dk eller på 75801011. Vi glæder os til at se dig!
Highlights... • Bilen kan leveres med 12 mdr. landsdækkende
Cargarantisikring..! • VW Virtual Cockpit - Digital Instrumentering • Apple
CarPlay & Android Auto • Navigation • Fartpilot Adaptiv • Front Assist •
Lane Assist • Bakkamera • Parkeringssensor m/ Manøvrebremsefunktion •
El Førersæde m/ Komfort Lænd • Ratgearskifte • Nøglefri Betjening • 3
Zone Klima • Bluetooth • Og meget mere... Man-fre: 09.00-17.00 Lør:
09.00-15.00 Søn: 11.00-17.00 SV 922157 reg: 23/11/2018 Komplet
Udstyrsliste: (Forbehold for tastefejl samt bildata) , aut., aut.gear/tiptronic,
alu., 16" alufælge, fuldaut. klima, airc., 2 zone klima, køl i handskerum,
c.lås, fjernb. c.lås, parkeringssensor, ratgearskifte, fartpilot, kørecomputer,
infocenter, startspærre, auto. nedbl. bakspejl, regnsensor, udv. temp.
måler, sædevarme, højdejust. forsæde, el indst. førersæde, el-ruder, 4x elruder, el-spejle, el-spejle m/varme, nøglefri betjening, bakkamera, adaptiv
fartpilot, automatisk start/stop, dæktryksmåler, cd/radio, navigation,
multifunktionsrat, bluetooth, android auto, apple carplay, armlæn, isofix,
kopholder, stofindtræk, splitbagsæde, læderrat, el komfortsæder,
tågelygter, automatisk lys, airbag, 6 airbags, abs, esp, servo, lane assist,
mørktonede ruder i bag, ikke ryger, nysynet, lev. nysynet

BILENS UDSTYR
Aircondition
Android Auto
Apple CarPlay
Adaptiv Fartpilot
Automatgear
Bakkamera
Bluetooth
CD / radio
El indst. førersæde
El-spejle
Elruder for/bag
El-spejle med varme
Fartpilot
Fartpilot adaptiv
Integreret skærm
Integreret touch skærm
Keyless Go
Klimaanlæg
Klimaanlæg 3-zoner
Kørecomputer
Lane Assist
Multifunktionsrat
Navigation
Nøglefri start
Parkeringssensor
Ratgearskifte
Alufælge
Tågelygter
Front Assist
Lane Assist
Leveres nysynet
Nysynet

