BMW 535d · 3,0 · Touring aut.
Pris: 2.400,- pr. md.
ekskl. moms
Type:

Personvogn

Modelår:

2010

1. indreg:

12/2010

Kilometer:

224.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Mørkblåmetal

Antal døre:

5

Med en nypris på næsten 1.1 mil · er der tale om en luksusbil der har det hele · men til en fornuftig pris! Leveres nysynet. For kun 2400
+ moms i måneden · kan du lease en bil der ikke bare har fået 4.7 stjerner i brugeranmeldelser · men også en bil der ligger 300 heste
og har komfort i topklasse. Med udskydende sæde · kan selv de længste køreture holdes ud. Soltaget lukker lyset ind · så sommeren
kan nydes · og når bilen skal pakkes ordnes det sidste let med den smarte ekstra bagageklap. Hvis du vil prøve komforten i bores
lækre BMW 535d 3.0 · så er det din for 2400 + moms pr. måned plus en førstegangsydelse på 35.000 + moms. Book en fremvisning
på knappen "Book en prøvetur" aut. · alu. · fuldaut. klima · alarm · fjernb. c.lås · parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) ·
ratgearskifte · kørecomputer · infocenter · startspærre · højdejust. forsæder · glastag · 4x el-ruder · el-spejle m/varme · nøglefri
betjening · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming via bluetooth · aux tilslutning · armlæn ·
bagagerumsdækken · kopholder · læderrat · el komfortsæder · sportssæder · lygtevasker · xenonlys · abs · antispin · esp · servo ·
stofindtræk del alcantara · adaptiv fartpilot
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 3,0

Effekt: 300 HK.

Baghjulstræk

Længde: 491 cm.

Cylinder: 6

Moment: 600

Gear: Automatgear

Bredde: 186 cm.

Antal ventiler: 24

Topfart: 250 ktm/t.

Højde: 146 cm

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

Vægt: 1.815 kg.

Økonomi
Tank: 70 l.
Km/l: 15,9 l.
Ejerafgift:
DKK 7.940
Produktionsår:
-
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Leasing
Leasing type: Operational
Førstegangsydelse: DKK 35.000
Totalpris i løbetiden: DKK 63.800
Restværdi: DKK
Løbetid: 12 mdr.
Antal kilometer inkluderet: 0
Forsikring: Ikke inkluderet
*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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