BMW X5 · 3,0 · xDrive30d aut.
Pris: 2.911,- pr. md.
Type:

Personvogn

Modelår:

2016

1. indreg:

11/2016

Kilometer:

121.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:
Antal døre:

5

Her får du bla. det fede M-Rat med digital instrument bræt · samt super lækre mørke brune sæder! ERHVERVSLEASING FORSLAG
12 Måneder: Engangsydelse: 59.000kr Månedlig ydelse: 2.911kr Restværdi: 214.140kr Kilometer: 20.000km PRIVATLEASING
FORSLAG 12 Måneder: Engangsydelse: 73.750kr Månedlig ydelse: 3.639kr Restværdi: 214.140kr 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. --Se mere af denne bil og følg os på Instagram-https://www.instagram.com/andershansenauto/ aut.gear/tiptronic · 18" alufælge · 2 zone klima · motorkabinevarmer · fjernb. c.lås ·
parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) · fartpilot · infocenter · startspærre · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler ·
regnsensor · sædevarme · el indst. forsæder · 4x el-ruder · læderrat · splitbagsæde · læderindtræk · kopholder · armlæn · internet ·
digitalt cockpit · aux tilslutning · usb tilslutning · bluetooth · multifunktionsrat · musikstreaming via bluetooth · navigation · elektrisk
parkeringsbremse · dæktryksmåler · el betjent bagklap · automatisk start/stop · bakkamera · nøglefri betjening · el-klapbare sidespejle
m. varme · tågelygter · xenonlys · abs · antispin · esp · servo · vognbaneassistent · service ok · svingbart træk (elektrisk) · diesel
partikel filter
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 3,0

Effekt: 258 HK.

4-hjulstræk

Længde: 489 cm.

Cylinder: 6

Moment: 560

Gear: Automatgear

Bredde: 194 cm.

Antal ventiler: 24

Topfart: 230 ktm/t.

Højde: 176 cm

0-100 km/t.: 6,9 sek.

Vægt: 2.045 kg.

Økonomi
Tank: 85 l.
Km/l: 16,9 l.
Ejerafgift:
DKK 7.060
Produktionsår:
-

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 59.000
Totalpris i løbetiden: DKK 93.932
Restværdi: DKK 214.140
Løbetid: 12 mdr.
Antal kilometer inkluderet: 0
Forsikring: Ikke inkluderet
*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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