Munich Cars ApS

BMW 535d · aut.
Pris: 399.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2011

1. indreg:

08/2011

Kilometer:

140.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Blåmetal

Antal døre:

4

DENNE BIL KAN OGSÅ LEASES! Vi tilbyder alle former for leasing til både privat og Erhverv.
------------------------------------------------------- Flexleasing erhverv/privat: Førstegangsydelse kr. 40.000 + moms 12 måneder á kr. 2.250 +
moms Restværdi kr. 140.000 inklusiv moms eks. afgift ------------------------------------------------------- Kontakt os for et tilbud tilpasset
nøjagtigt dine behov og kørsel – på markedets bedste vilkår! M-PAKKE INDVENDIG · M-PAKKE UDVENDIG · M UNDERVOGN ·
HEAD UP DISPLAY · NAVIGATION PROFFESIONAL · MOTOR/KABINE VARMER · alu. · aut.gear/tiptronic · 19" alufælge · fuldaut.
klima · 2 zone klima · motorkabinevarmer · fjernb. c.lås · alarm · parkeringssensor · ratgearskifte · fartpilot · kørecomputer · infocenter ·
startspærre · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæde · el-soltag · 4x el-ruder · el-spejle
m/varme · cd/radio · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · armlæn · isofix · kopholder · læderindtræk ·
splitbagsæde · læderrat · lygtevasker · tågelygter · xenonlys · airbag · 8 airbags · abs · antispin · esp · servo · hvide blink · indfarvede
kofangere · skørter · tonede ruder · ikke ryger · nysynet · service ok · diesel partikel filter. Vi tilbyder: - INGEN KM-begrænsning Attraktiv forsikringsaftale - Tryghedsforsikring: Tryghed mod uforventede reparationer i hele leasingperioden Leasingperioden kan
forlænges efter de 12 måneder. En forudsætning for etablering af leasingaftalen er en positiv kreditvurdering. Ved kreditvurdering skal
der fremvises 3 seneste lønsedler · årsopgørelse og kopi af kørekort samt sygesikring. Tilbuddene er estimater · og det endelige tilbud
kan først afgives · når man som kunde er blevet kreditvurderet.
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 3,0

Effekt: 300 HK.

Baghjulstræk

Længde: 490 cm.

Cylinder: 6

Moment: 600

Gear: Automatgear

Bredde: 186 cm.

Antal ventiler: 24

Topfart: 250 ktm/t.

Højde: 146 cm

0-100 km/t.: 5,70 sek.

Vægt: 1.725 kg.
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Økonomi
Tank: 70 l.
Km/l: 16,4 l.
Ejerafgift:
DKK 6.340

Finanseringtilbud
Munich Cars ApS tilbyder at finansiere denne BMW 535d i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud skal du blot nævne
det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 399.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 60 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 159.960 (40%) kr. 239.940

Lånebeløb

kr. 71.157

kr. 311.097

4,91%

9,46%

kr. 5.004

kr. 119.970 (30%) kr. 279.930

kr. 73.757

kr. 353.687

4,91%

9,20%

kr. 5.805

kr. 80.380 (20%)

kr. 76.436

kr. 395.956

4,91%

9,02%

kr. 6.600

kr. 319.520

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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