BMW 530d · 3,0 · aut.
Pris: 2.871,- pr. md.
Type:

Personvogn

Modelår:

2017

1. indreg:

05/2017

Kilometer:

58.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Koksmetal

Antal døre:

4

Med 0-100 på 5 · 7 sekunder og 265HK der yder 620Nm!!! Og køredynamik i yderst top! Er der ingen køreture der er kedelige. PRIVAT
LEASING FORSLAG: 12 Måneder Engangsydelse: 69.675kr Månedlig ydelse: 3.589kr Restværdi: 159.000kr u. moms Kilometer:
20.000km ERHVERVS LEASING FORSLAG: 12 Måneder Engangsydelse: 55.740kr Månedlig ydelse: 2.871kr Restværdi: 159.000kr u.
moms Kilometer: 20.000km Hvis du har spørgsmål · forslag eller lignende i forhold til leasing opsætning. Er du meget velkommen til at
ringe · skrive eller give os et besøg. Så står vi klar til at rådgive dig bedst muligt. Kører du ofte motorvej? Mangler du ny brugt bil? Hvis
ja · så er du det rigtige sted. Denne bil er en rendyrket motorvejs maskine der skal ses og prøves. Vi ses herude! Attraktiv finansiering
tilbydes · Privat leasing/erhvervsleasing tilbydes · aut.gear/tiptronic · 17" alufælge · 2 zone klima · fjernb. c.lås · parkeringssensor (bag)
· parkeringssensor (for) · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor ·
sædevarme · højdejust. forsæder · 4x el-ruder · læderrat · splitbagsæde · stofindtræk · kopholder · isofix · armlæn · aux tilslutning ·
usb tilslutning · digitalt cockpit · bluetooth · musikstreaming via bluetooth · håndfrit til mobil · multifunktionsrat · navigation · elektrisk
parkeringsbremse · automatisk start/stop · dæktryksmåler · el-spejle m/varme · lygtevasker · tågelygter · automatisk lys · fuld led
forlygter · airbag · abs · antispin · esp · servo · automatisk nødbremsesystem · mørktonede ruder i bag · service ok · diesel partikel
filter
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 3,0

Effekt: 265 HK.

Baghjulstræk

Længde: 494 cm.

Cylinder: 6

Moment: 620

Gear: Automatgear

Bredde: 187 cm.

Antal ventiler: 24

Topfart: 250 ktm/t.

Højde: 148 cm

0-100 km/t.: 5,7 sek.

Vægt: 1.615 kg.

Økonomi
Tank: 68 l.
Km/l: 22,2 l.
Ejerafgift:
DKK 4.420
Produktionsår:

Anders Hansen Automobiler - Tarp Byvej 6C - 6715 Esbjerg N Tlf.: (+45) 20 98 81 20 - Email: info@andershansenauto.dk

-

Anders Hansen Automobiler - Tarp Byvej 6C - 6715 Esbjerg N Tlf.: (+45) 20 98 81 20 - Email: info@andershansenauto.dk

Leasing
Leasing type: Financial
Førstegangsydelse: DKK 55.740
Totalpris i løbetiden: DKK 90.192
Restværdi: DKK 159.000
Løbetid: 12 mdr.
Antal kilometer inkluderet: 0
Forsikring: Ikke inkluderet
*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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