Audi RS6 · 4,0 · TFSi Avant quattro Tiptr.
Pris: 19.081,- pr. md.
Type:

Personvogn

Modelår:

2020

1. indreg:

02/2020

Kilometer:

15.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Sortmetal

Antal døre:

5

Absolut sidste chance for at få fingrene i én af de sidste fire ABT RS6-R · der er tilbage af kun 125 producerede eksemplarer · der er
lavet i anledning af ABT SPORTSLINE’s 125 års jubilæum! Præstationerne taler for sig selv: 740 hk · 920 NM og en topfart på hele
320 km/t. I perfekt kombination med eksklusiv og unik styling · primært udført i højglans carbon · og sportslige detaljer.
ERHVERVSLEASING (fri km) Udbetaling kr. 400.000 ekskl. moms Leasingydelse kr. 19.081 ekskl. moms Restværdi kr. 945.000 ekskl.
moms og reg.afgift PRIVATLEASING (fri km) Udbetaling kr. 500.000 inkl. moms Leasingydelse kr. 23.851 inkl. moms Restværdi kr.
945.000 ekskl. moms og reg.afgift STANDARDBILEN Audi RS6 4.0 TFSI Quattro Tiptronic 1. reg.dato 02/2020 Km-stand 15.000 km
Farve Mythos Schwarz metallic Gear Automatgear Brændstof Benzin TEKNISKE DATA Effekt: 740 hk (standard 600 hk)
Drejningsmoment: 920 NM (standard 800 NM) 0-100 km/t: 3 ·2 sek. Tophastighed: 320 km/t (elektronisk begrænset) Blandet kørsel
(WLTP): 8 ·1 km/l* CO2-udledning: 281 g/km ABT RS-R UDSTYR MOTOROPTIMERING: ABT POWER S motoroptimering ·
bestående af ABT Engine Control kit og ABT intercooler Inkl. garanti hos Audi indtil 02/2022 eller til bilen har kørt 100.000 km. · hvad
end der kommer først ABT sportsudstødningssystem i rustfri stål med 2x dobbelte afgangsrør (Ø 102 mm) i carbon STYLING: ABT
frontlæbe inkl. ABT Front Blades (blank carbon) ABT frontgrill add-on og ABT frontlæbe add-on (blank carbon) med RS6-R logo ABT
Trim Strips foran (blank carbon) og ABT Front Flics (blank carbon) ABT spejlkapper (blank carbon) ABT sideskørter foran og ABT Side
Blades bagved (blank carbon) ABT ventilation til skærmkasser for og bag (finner i blank carbon) ABT bagskørt add-on (blank carbon)
med rødt RS6-R logo ABT bagspoiler med Aero Covers (blank carbon) ABT Trim Strips bag (blank carbon) HJUL & UNDERVOGN:
ABT “HIGH PERFORMANCE HR22” med 285/30 R22 dæk og TPMS-ventiler ABT højdejustérbare sænkningsfjedre ABT
krængningsstabilisatorer INTERIØR: ABT sportsrat (carbon / læder) ABT ratnav med logo ABT sædepolstering med ABT logo og
RS6-R logo ABT armlæn ABT indlæg i instrumentbord ABT integreret indstigningslys ABT bundmåtter med RS6-R logo ABT logo i
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dørkarme “1 of 125” ABT start-stop-knap ABT gearknop (blank carbon) TILVALG MOD MERPRIS (vist på denne bil): ABT
interiør-pakke med instrumentbordsbeklædning (blank carbon) og ABT forsæderammer (blank carbon) Merpris kr. 17.596 ekskl. moms
SÆRLIGT UDSTYR AB FABRIK (UDVALGT) RS Dynamic-pakke Tour Assistent-pakke City Assistent-pakke Pre Sense Fond-pakke
Matrix LED forlygter Panorama-glastag MMI Navigationssystem med DAB+ Bang & Olufsen Premium Sound System med 3D-lyd RS
sportssæder med læder Elektrisk indstillelige forsæder med memory Forsæder med sædevarme og køling 4-zonet klimaanlæg Virtual
Cockpit Plus med RS-layout Adaptive cruise control Trafikskiltegenkendelse Parkeringssensor for og bag 360-graders kamera med
3D-modus Vognbaneassistent Plus Parkeringsassistent Plus RS-sportsophæng (DRC) OM MOTORPOWER MotorPower sælger først
og fremmest køreglæde! Vi samarbejder med verdens absolut førende leverandører · og kan fra tid til anden tilbyde en af disses helt
særlige demo-biler til vores kunder. Vi kan tilbyde disse biler på en leasingaftale. MotorPowers founder · Jesper Bacher · har en
baggrund som revisor og sidenhen som økonomidirektør · blandt andet i en af Danmarks største kæder af bilforhandlere med speciale
i leasing · hvor han gennem flere år fungerede som direktør for forretningsudvikling og økonomi. Her arbejdede han for selve
leasingselskabet og udviklede kædens franchise-koncept. Her fandt han bilforhandlere · der havde potentiale til at blive franchisetagere
og uddannede deres personale i leasing. MotorPowers søsterselskab MotorPower Leasing arbejder udelukkende med leasing af
premiumbiler fra blandt andet Audi · BMW · Mercedes-Benz · Volvo og Porsche. Vi har et af Danmarks stærkeste leasingselskaber i
ryggen · således at vi sikrer vores kunder det absolut bedste leasingprodukt til finansiering af deres bil · uanset om behovet måtte være
privatleasing · erhvervsleasing · splitleasing eller sæsonleasing. Med baggrund i kundens specifikke behov · vælger vi sammen den
optimale løsning · og vi fortæller alt dét · som andre leasingselskaber fortier · således at du ved præcis hvordan din leasingaftale er
sammensat. DET MED SMÅT Bilen · der er anvendt · er et eksempel · så ønsker du en anden bil – eller har du i forvejen en Audi RS6
– så bruger vi den som udgangspunkt · hvorfor leasing- og/eller købsprisen kan afvige fra eksemplet ovenfor. Standardbilen skal være
udstyret med følgende udstyr ab fabrik: RS-Dynamik Plus-pakke · Carbon optik-pakke (blank carbon) · RS-undervogn Plus med DRC
og spejlkapsler i sort. Denne bil kan erhverves af den seriøse køber for kr. 1.345.000 ekskl. moms og registreringsafgift og ekskl.
eventuelle tillæg for særligt udstyr. Bilen kan ikke købes med fuld afgift. Leasingtilbuddet er baseret på positiv kreditgodkendelse og vi
tager forbehold for tastefejl. Kontraktoprettelsen på den specifikke bil er kr. 4.000 ekskl. moms. Grundet bilens pris er installation af
GPS-tracker påkrævet. Installationsprisen er kr. 4.500 ekskl. moms og abonnementet er kr. 816 ekskl. moms årligt. Vi tager forbehold
for tastefejl. * Alle angivne værdier for brændstoføkonomi er omtrentlige værdier. De afhænger af køretøjsspecifikke detaljer såsom
køretøjsmodellen · udstyr · bremsevægt · slutdrevsforhold · dæk/hjulkombination · transmissionsdesign og aerodynamisk udstyr i det
enkelte køretøj. Oplysninger om effektforøgelser er gennemsnitsværdier. Afvigelser på +/- 5% er mulige som følge af testbetingelser.
Nærmere oplysninger om den samlede effekt af fabriksmotorer · der er modificeret · er baseret på fabrikantens specifikationer i
køretøjets angivelse · som deraf kan afvige med +/- 5 %. ABT SPORTSLINE påtager sig intet ansvar for reducerede effektudviklinger
på produktioner af fabriksmotorer · der afviger fra dette. Med forbehold for tekniske ændringer uden varsel. De angivne tal blev fastsat
efter den foreskrevne målemetode (direktiv 80/1268/EØF i den aktuelt gyldige udgave). Tallene henviser ikke til et enkelt køretøj og er
ikke en del af tilbuddet · men er udelukkende beregnet til sammenligning mellem forskellige køretøjsmodeller.
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Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 4,0

Effekt: 600 HK.

4-hjulstræk

Længde: 500 cm.

Tank: 73 l.

Cylinder: 8

Moment: 800

Gear: Automatgear

Bredde: 195 cm.

Km/l: 9,6 l.

Antal ventiler: 32

Topfart: 250 ktm/t.

Højde: 146 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 3,6 sek.

Vægt: 2.150 kg.

DKK 8.520
Produktionsår:
-
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Leasing
Leasing type: Financial
Førstegangsydelse: DKK 400.000
Totalpris i løbetiden: DKK 628.970
Restværdi: DKK 945.000
Løbetid: 12 mdr.
Antal kilometer inkluderet: 0
Forsikring: Ikke inkluderet
*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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