Munich Cars ApS

BMW 520d · Touring aut.
Pris: 318.780,Type:

Personvogn

Modelår:

2011

1. indreg:

05/2011

Kilometer:

175.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Blåmetal

Antal døre:

5

PANORAMA TAG · XENON · SPORTSSÆDER · SVINGBAR TRÆK · MOTORKABINE VARMER · BAKKAMERA · NAVIGATION
PROFFESIONAL · aut.gear/tiptronic · alu. · 18" alufælge · fuldaut. klima · 2 zone klima · køl i handskerum · motorkabinevarmer ·
fjernb. c.lås · alarm · parkeringssensor · ratgearskifte · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · auto. nedbl. bakspejl · udv.
temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæde · glastag · el-soltag · 4x el-ruder · el-spejle m/varme · cd/radio · navigation
· multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · armlæn · isofix · kopholder · bagagerumsdækken · læderindtræk · splitbagsæde ·
læderrat · lygtevasker · tågelygter · xenonlys · airbag · 8 airbags · antispin · servo · abs · esp · hvide blink · indfarvede kofangere ·
tonede ruder · ikke ryger · service ok · aftag. træk · diesel partikel filter · tagræling. Vi FINANSIERER ligeledes på særdeles attraktive
vilkår – i langt de fleste tilfælde er vi billigere end din egen bank. Kontakt os for et skræddersyet finansieringseksempel · der er
tilpasset netop din økonomi.
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 2,0

Effekt: 184 HK.

Baghjulstræk

Længde: 491 cm.

Cylinder: 4

Moment: 380

Gear: Automatgear

Bredde: 186 cm.

Antal ventiler: 16

Topfart: 220 ktm/t.

Højde: 146 cm

0-100 km/t.: 8,30 sek.

Vægt: 1.690 kg.
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Økonomi
Tank: 70 l.
Km/l: 18,9 l.
Ejerafgift:
DKK 4.660

Finanseringtilbud
Munich Cars ApS tilbyder at finansiere denne BMW 520d i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud skal du blot nævne
det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 318.780. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 48 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 127.512 (40%) kr. 191.268

Lånebeløb

kr. 51.250

kr. 242.518

4,91%

10,95%

kr. 4.908

kr. 95.634 (30%)

kr. 223.146

kr. 53.344

kr. 276.490

4,91%

10,58%

kr. 5.689

kr. 64.075 (20%)

kr. 254.705

kr. 55.422

kr. 310.127

4,91%

10,30%

kr. 6.461

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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