BMW 318d · 2,0 · Touring Sport-Line aut.

Pris: 329.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2016

1. indreg:

01/2016

Kilometer:

71.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Sølvmetal

Antal døre:

5

M-Sport model · 8-Trins aut.gear/steptronic · Sport sæder m. alcantara betræk · M-undervogn · M-læderrat · BMW Individual
high-gloss Shadow Line · BMW Individual loftsbetræk anthrazit aut.gear/tiptronic · 18" alufælge · fuldaut. klima · parkeringssensor · 2
zone klima · fjernb. c.lås · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor ·
sædevarme · el indst. forsæder · el-soltag · glastag · 4x el-ruder · el-spejle · nøglefri betjening · automatisk start/stop · el betjent
bagklap · dæktryksmåler · cd/radio · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · armlæn · isofix · bagagerumsdækken · kopholder ·
splitbagsæde · læderrat · lygtevasker · tågelygter · xenonlys · automatisk lys · led forlygter · airbag · kurvelys · db. airbags · abs ·
antispin · esp · tagræling · service ok · diesel partikel filter første reg 12/2015 Billig finansiering eller leasing tilbydes !
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 2,0

Effekt: 150 HK.

Gear: Automatgear

Længde: cm.

Cylinder:

Moment:

Bredde: cm.

Antal ventiler:

Topfart: ktm/t.

Højde: cm

0-100 km/t.: sek.

Vægt: NaN kg.

Økonomi
Tank: l.
Km/l: 25,2 l.
Ejerafgift:
DKK 1.580
Produktionsår:
-

Bilhuset CMD - Industrivej 2 - 8752 Østbirk Tlf.: (+45) 51 70 13 39 - Email: niels@bilhusetcmd.dk

Finanseringtilbud
Bilhuset CMD tilbyder at finansiere denne BMW 318d i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud skal du blot nævne det for
forhandleren.
Bilens pris: kr. 329.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 131.960 (40%) kr. 197.940

Lånebeløb

kr. 51.999

kr. 249.939

2,22%

5,42%

kr. 2.537

kr. 98.970 (30%)

kr. 230.930

kr. 54.249

kr. 285.179

2,22%

5,21%

kr. 2.938

kr. 66.310 (20%)

kr. 263.590

kr. 56.382

kr. 319.972

2,22%

5,05%

kr. 3.334
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