BMW 430d · 3,0 · Gran Coupé M-Sport aut.
Pris: 397.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2015

1. indreg:

03/2015

Kilometer:

157.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Hvid

Antal døre:

5

BMW 430D 3.0 Grand coupe. M-sport - M-performance Power kit - Lys i dør håndtag - Automatgear. - 19 M-sport fælge. - Navigation.
stor skærm. - Parkeringssensor bag. - Xenon Lygter. - LED kørelys. - El- komfort sæder - El Bagklap. aut.gear/tiptronic · ratgearskifte ·
airc. · fuldaut. klima · 2 zone klima · fjernb. c.lås · nøglefri betjening · fartpilot · kørecomputer · infocenter · udv. temp. måler ·
regnsensor · sædevarme · el indst. førersæde m. memory · el indst. forsæder · 4x el-ruder · el-spejle · parkeringssensor (bag) ·
automatisk start/stop · dæktryksmåler · dab radio · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming via
bluetooth · aux tilslutning · armlæn · isofix · bagagerumsdækken · kopholder · læderindtræk · splitbagsæde · læderrat · el
komfortsæder · lygtevasker · tågelygter · automatisk lys · led kørelys · db. airbags · abs · esp · antispin · servo · 19" alufælge ·
xenonlys Har dette din interesse så ring eller mail gerne til vores friske salgs team vi har altid et udvalg af gode biler på lager til både
private og erhvervs kunder og har du en drømme bil i tankerne vi ikke har på lager så skaffer vi den. HUSK - Vi tager gerne din brugte
bil i bytte! · Finansiering med 0 kr eller 20% i udbetaling · Ønsker i at se nærmere eller prøvekøre en bil · anbefaler vi at booke en
aftale med en af vores salgskonsulenter · så vi er sikre på at bilen holder klar og ikke kommer forgæves! Forbehold for taste- samt
beregningsfejl.
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 3,0

Effekt: 258 HK.

Baghjulstræk

Længde: 464 cm.

Cylinder: 6

Moment: 560

Gear: Automatgear

Bredde: 183 cm.

Antal ventiler: 24

Topfart: 250 ktm/t.

Højde: 139 cm

0-100 km/t.: 5,6 sek.

Vægt: 1.580 kg.

Økonomi
Tank: 57 l.
Km/l: 18,9 l.
Ejerafgift:
DKK 5.320
Produktionsår:
-

Car-Center Næstved ApS - Manøvej 1 - 4700Næstved Tlf.: (+45) 7199 0333 - Email:

Finanseringtilbud
Car-Center Næstved ApS tilbyder at finansiere denne BMW 430d i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud
skal du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 397.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 48 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 79.580 (20%)

kr. 318.320

kr. 61.562

kr. 379.882

4,06%

9,33%

kr. 7.915

kr. 119.370 (30%) kr. 278.530

kr. 57.693

kr. 336.223

4,06%

9,98%

kr. 7.005

kr. 159.160 (40%) kr. 238.740

kr. 53.826

kr. 292.566

4,06%

10,86%

kr. 6.096

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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