Morten Hytting Automobiler ApS

Tesla Model Y · · Long Range AWD
Pris: 599.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2022

1. indreg:

03/2022

Kilometer:

9.000 km.

Brændstof:

El

Farve:

Sort

Antal døre:

5

DENNE BIL ER SOLGT - VI FÅR LØBENDE NYE HJEM · KONTAKT OS FOR AT HØRE MERE OM DINE MULIGHEDER. KLAR TIL
LEVERING D. 15. SEPTEMBER 2022 - FORUDBESTIL ALLEREDE NU. 2022-model Tesla Model Y LR på vej ind hos Morten Hytting
Automobiler ApS. Denne flotte Tesla Model Y Long Range 2022 i farven "Solid Black" er klar til levering på danske plader 15.
september 2022 · hvor den til den tid har kørt maks. 9.000 km. Highlights · 2022-model: - 77 kWh batteri · 514 hk og en rækkevidde på
helt op til 533 km (WLTP) - Forhøjet lasteevne · tilladt totalvægt på 2.614 kg - Org. aftageligt anhængertræk - Varmepumpe - Fordøre
og bagdøre med dobbelt lag glas for bedre støjdæmpning - Original tonede ruder fra fabrik - Panoramaglastag med UV- og infrarød
beskyttelse - Elektrisk bagklap - Lækkert vegansk læder - 360 graders kamera - Full LED forlygter - Og meget mere BEMÆRK:
Billederne er af den specifikke bil · det er ikke modelfotos. Kontakt os på +45 22526866 eller kontakt@mortenhytting.dk og forhør
nærmere på dine specifikke ønsker og muligheder. aut. · 19" alufælge · 2 zone klima · køl i handskerum · elektrisk kabinevarmer ·
fjernb. c.lås · nøglefri betjening · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler ·
regnsensor · sædevarme · el indst. forsæder · glastag · 4x el-ruder · el-klapbare sidespejle m. varme · 360° kamera · bakkamera ·
parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) · adaptiv fartpilot · el betjent bagklap · dæktryksmåler · elektrisk parkeringsbremse ·
træthedsregistrering · skiltegenkendelse · dab+ radio · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming via bluetooth ·
digitalt cockpit · trådløs mobilopladning · sd kortlæser · usb tilslutning · aux tilslutning · armlæn · isofix · kopholder · kunstlæder ·
læderrat · lygtevasker · fjernlysassistent · fuld led forlygter · abs · antispin · esp · servo · vognbaneassistent · blindvinkelsassistent ·
automatisk nødbremsesystem · 1 ejer · nysynet · service ok · aftag. træk
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Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume:

Effekt: 514 HK.

4-hjulstræk

Længde: 475 cm.

Tank: l.

Cylinder:

Moment: 527

Gear: Automatgear

Bredde: 192 cm.

Km/l: 65,3 l.

Antal ventiler:

Topfart: 217 ktm/t.

Højde: 162 cm

Ejerafgift:

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

Vægt: 1.981 kg.

DKK 680
Produktionsår:
-
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Finanseringtilbud
Morten Hytting Automobiler ApS tilbyder at finansiere denne Tesla Model Y i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud
skal du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 599.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 120.580 (20%) kr. 479.320

Lånebeløb

kr. 75.925

kr. 555.245

2,53%

3,74%

kr. 5.784

kr. 179.970 (30%) kr. 419.930

kr. 68.612

kr. 488.542

2,53%

3,85%

kr. 5.090

kr. 239.960 (40%) kr. 359.940

kr. 61.246

kr. 421.186

2,53%

4,01%

kr. 4.388

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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