Audi RS6 · 4,0 · TFSi Avant quattro Tiptr.

9.276,- pr. md.
Leasing ekskl. moms
Type:

Personvogn

Modelår:

2016

1. indreg:

08/2015

Kilometer:

90.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Sort

Antal døre:

5

Som efterfølger af den foregående kæmpesucces · blev 3. generation af RS6 også kaldet 4G · præsenteret i 2013. Hvor den tidligere
generation havde en 5.0 liters V10 motor taget direkte fra en Lamborghini Gallardo · har Audi i deres nyeste generation af RS6’er ·
valgt den helt utrolige 4.0 TFSI V8 med bi-turbo koblet til en 8-trins automatgearkasse. Designet på en RS6’er utvivlsomt · og selvom
der kan nikkes genkendende til ligheder mellem den og andre A6 variationer · bryster RS’eren sig af herligt store luftindtag ·
voluminøse kofangere og markant bredere skærme · der huser de over 300 mm brede racerdæk. RS står for RennSport og
præstationerne rimer da også helt på dette · idet 0-100 er overstået på hæsblæsende 3 ·9 sekunder. Bilen topper elektronisk ved 250
km/t. Med en RS6 fra Scanleasing får du en bil der perfekt kommer til sin ret · både i hverdagen og på autobahnen. Mange af vores
kunder faktisk netop denne bil · for bilen der kan alt. Hvor ellers får man over 550 hestekræfter · fantastisk køredynamik og balance ·
og samtidig har plads til hele familien? ERHVERVSLEASING: 12 Måneder. Udbetaling = 80.000 ·- Månedlig ydelse = 9.276 ·Scrapværdi = 320.000 ·- Alle priser er ex. moms PRIVATLEASING: 12 Måneder. Udbetaling = 100.000 ·- Månedlig ydelse = 11.595 ·Scrapværdi = 400.000 ·- Alle priser er inkl moms Kontantpris : 1.299.900 Kr. Highlights: - Carbon pakke - BOSE lyd - Blackline Panoramatag - Adaptiv fartkontrol - Vognbane-assistent - Dødvinkel-assistent - Audi Drive Select - Keyless entry + go - 4 Zonet klima El-bagklappe - Bakkamera - El-sæder - Memory-sæder Vognnummer: 109 Ønsker du fremvisning af dette køretøj eller har du
spørgsmål · er du altid meget velkommen til at ringe eller skrive til os. Attraktiv kaskoforsikring tilbydes på alle vores biler. Der tages
forbehold for fejl/tastefejl/priser i annoncen. Se mere information på www.scanleasing.com
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 4,0

Effekt: 560 HK.

4-hjulstræk

Længde: 498 cm.

Cylinder: 8

Moment: 700

Gear: Automatgear

Bredde: 194 cm.

Antal ventiler: 32

Topfart: 250 ktm/t.

Højde: 146 cm

0-100 km/t.: 3,90 sek.

Vægt: 2.025 kg.

Økonomi
Tank: 75 l.
Km/l: 10,4 l.
Ejerafgift:
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Leasing
Leasingtype: Fiansiel leasing
Førstegangsydelse ekskl. moms: 80.000 kr.
Totalpris i løbetiden ekskl. moms: 191.312 kr.
Restværdi: 320.000 kr.
Løbetid: 12 mdr.
Antal kilometer inkluderet: Ikke relevant
Forsikring: Ikke inkluderet
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