BMW 420d · 2,0 · Gran Coupé aut.
Pris: 289.990,Type:

Personvogn

Modelår:

2017

1. indreg:

06/2017

Kilometer:

80.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Sølvmetal

Antal døre:

5

Indkommet for nyligt og under klargøring · men book allerede nu en prøvetur i denne smukke og ualmindelig velholdte Grand Coupe.
En fantastisk køremaskine fra BMW. + Fuld servicebog og 1 ejerbil. + 3 zoner klimaanlæg + 18" originale BMW alu. fælge + Stort
navigation + Digitalt cockpit + Sportssæder + Trådløs mobil opladning + Xenon lys + Elektrisk bagklap FINANSIERING: Med og uden
udbetaling – få altid et personligt tilbud! KVALITET: Testet og bestået vores 125 punkters kvalitetskontrol og 24 mdr. reklamationsret
FULD UDSTYRSLISTE: aut.gear/tiptronic · 18" alufælge · 3 zone klima · fjernb. c.lås · fartpilot · kørecomputer · infocenter ·
startspærre · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæder · 4x el-ruder · el-spejle m/varme · automatisk start/stop
· el betjent bagklap · cd/radio · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming via bluetooth · digitalt
cockpit · trådløs mobilopladning · usb tilslutning · aux tilslutning · armlæn · isofix · bagagerumsdækken · kopholder · stofindtræk ·
læderrat · splitbagsæde · sportssæder · lygtevasker · tågelygter · 8 airbags · abs · antispin · esp · servo · tonede ruder · 1 ejer · ikke
ryger · nysynet · service ok · brugtbilsattest · xenonlys VINTERHJUL: Flotte originale vinterhjul på original BMW 17" alu. fælge kan
tilkøbes for kr 4.500 · - LIVE VIDEO: Book en personlig ONLINE FREMVISNING. CORONA: Du kan trygt handle hos LC BILER - vi
følger myndighedernes anvisninger KASKOFORSIKRING tilbydes billigt · også til nye bilister BYTTEBILER er velkomne
ÅBNINGSTIDER og info på www.LCBILER.dk · automatisk lys
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 2,0

Effekt: 190 HK.

Baghjulstræk

Længde: 464 cm.

Tank: 57 l.

Cylinder: 4

Moment: 400

Gear: Automatgear

Bredde: 183 cm.

Km/l: 25 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 231 ktm/t.

Højde: 139 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 7,3 sek.

Vægt: 1.515 kg.

DKK 2.640
Produktionsår:
-

LC BILER / Egedal Autocenter A/S - Skatskærvej 1 - 3650 Ølstykke Tlf.: (+45) 30110080 - Email: salg@lcbiler.dk

Finanseringtilbud
LC BILER / Egedal Autocenter A/S tilbyder at finansiere denne BMW 420d i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte
dette tilbud skal du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 289.990. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 57.998 (20%)

kr. 231.992

kr. 43.142

kr. 275.134

1,50%

4,44%

kr. 2.867

kr. 86.997 (30%)

kr. 202.993

kr. 39.818

kr. 242.811

1,50%

4,68%

kr. 2.530

kr. 115.996 (40%) kr. 173.994

kr. 36.378

kr. 210.372

1,50%

4,97%

kr. 2.192

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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