BMW 420d · 2,0 · Cabriolet aut.
Pris: 4.000,- pr. md.
Type:

Personvogn

Modelår:

2015

1. indreg:

03/2015

Kilometer:

65.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Hvid

Antal døre:

2

LEASINGTILBUD: *12 MÅNEDER *FØRSTEGANGSYDELSE 58.750 kr. INKL MOMS *MÅNEDLIG YDELSE 4.000 kr. INKL MOMS
*BEMÆRK RESTVÆRDI 172.000 kr. PLUS MOMS *STARTVÆRDI 215.000 kr. PLUS MOMS Nyd sommeren i denne lækker bil · som
iøvrigt også er en helt perfekt vinterbil på grund af ståltaget. Super stærk motor med 184hk og samtidig økonomisk med et snit på
21.7km/l · Aut.gear/tiptronic · 19" alufælge · airscarf i nakkestøtterne (få blæst varm luft i nakken) så du ikke får hold i nakken · 2 zone
klima · airc. · fjernb. c.lås · alarm · parkeringssensor · fartpilot · kørecomputer · infocenter · udv. temp. måler · regnsensor ·
sædevarme · el indst. forsæder med memory · 4x el-ruder · el-spejle m/varme · nøglefri betjening · bakkamera · automatisk start/stop ·
cd/radio · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · armlæn · læderindtræk · læderrat · xenonlys · tågelygter ·
lygtevasker · automatisk lys · fjernlysassistent · led forlygter · 8 airbags · antispin · abs · esp · servo · Sports model med masser af
lækkert udstyr · nysynet · ikke ryger · service ok · diesel partikel filter · prisen er inkl. lev. omk. · Landsdækkende garantiaftale via
Skorstensgaard · HUSK - Vi tager gerne din brugte bil i bytte!
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 2,0

Effekt: 184 HK.

Baghjulstræk

Længde: 464 cm.

Tank: 57 l.

Cylinder: 4

Moment: 380

Gear: Automatgear

Bredde: 183 cm.

Km/l: 21,7 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 228 ktm/t.

Højde: 138 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 8,20 sek.

Vægt: 1.665 kg.

DKK 3.840
Produktionsår:
2015
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Leasing
Leasing type: Financial
Førstegangsydelse: DKK 71.549
Totalpris i løbetiden: DKK 108.451
Restværdi: DKK 180.000
Løbetid: 12 mdr.
Antal kilometer inkluderet: 0
Forsikring: Ikke inkluderet
*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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