BMW 420d · 2,0 · Gran Coupé aut.
Pris: 309.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2017

1. indreg:

10/2016

Kilometer:

72.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Blåmetal

Antal døre:

5

2017 Model Fabrikskode · Gran Coupé i vanvittig fed farve Imperial Blau Metallic med Brillant effekt · 8 trins Steptronic med sekvensielt
skifte · 190 HK BMW-Power · Navigation Professionel med Wide Screen · Sports sæder med multiindstilling · ALPINE lydanlæg · 19"
originale BMW alufælge · Bakkamera · Parkerings sensor · Sorte BMW nyrer Sport læderrat · Comfort telefoni · Bi-Xenonlys · LED
Corona-Ringe i forlygter · LED baglygter · Elektrisk bagklap · BMW Intelligent nødkald · BMW Connected Drive · Satin Alu liste exteriør
· Satin Alu interiør · regn sensor · automatisk nedblænding af spejl · Dynamisk Drive mode · 2 zone klimaautomatik · fartpilot ·
multifunktions rat · Sports Display · dobbelt udstødning · Bluetooth portal · Media portal · Keyless start · armlæn for og bag · tågelygter
· Højtryks lygtespuler · højdejustering af begge forsæder · regn sensor · lys automatik · centerdisplay med infocenter · sædevarme ·
elruder · fjernbetjening af låse · elspejle med varme · bagagerumsbakke · se video og flere billeder af bilen på vores hjemmeside ·
Kære bilkøber - vi håber billeder og beskrivelse af bilen har vagt din interesse og at du har lyst til at handle bil med os. Kontakt os på
telefon eller mail for at arrangere prøvekørsel/fremvisning. Vi sidder klar ved telefon og mail og kan garanteret svare på dine
spørgsmål; - hvad kan du få for din gamle bil - hvad koster bilen i månedlig ydelse og hvordan kan den finansieres - hvad med
forsikring · ejerafgift · serviceomkostninger · - hvad koster ekstraudstyr som anhængertræk · smarte aluhjul · vinterhjul og
undervognsbehandling. kontakt os endelig så hjælper vi dig og får aftalt det praktiske. Vi sørger for grundig Teknisk og Kosmetisk
klargøring og hurtig levering af bilen inden for et par dag.
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Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 2,0

Effekt: 190 HK.

Baghjulstræk

Længde: 464 cm.

Tank: 57 l.

Cylinder: 4

Moment: 400

Gear: Automatgear

Bredde: 183 cm.

Km/l: 25 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 231 ktm/t.

Højde: 139 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 7,3 sek.

Vægt: 1.515 kg.

DKK 2.640
Produktionsår:
-
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Finanseringtilbud
Bilhuset Kolding A/S tilbyder at finansiere denne BMW 420d i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal
du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 309.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 84 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 61.980 (20%)

kr. 247.920

kr. 39.523

kr. 287.443

1,50%

4,38%

kr. 3.423

kr. 92.970 (30%)

kr. 216.930

kr. 36.567

kr. 253.497

1,50%

4,62%

kr. 3.018

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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