BMW 318d 2,0 · aut.
Pris: 134.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2013

1. indreg:

05/2013

Kilometer:

185.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Hvid

Antal døre:

4

bilen har ved 80.000 km fået ny motor · bilen har kørt 255.000km · aut.gear/tiptronic · 18" alufælge · 2 zone klima · fjernb. c.lås ·
parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp.
måler · sædevarme · 4x el-ruder · el-spejle m/varme · nøglefri betjening · automatisk start/stop · elektrisk parkeringsbremse · cd/radio ·
navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming via bluetooth · android auto · internet · sd kortlæser · usb
tilslutning · aux tilslutning · armlæn · isofix · kopholder · stofindtræk · læderrat · lygtevasker · tågelygter · automatisk lys · 8 airbags ·
abs · antispin · esp · servo · afhentning · ikke ryger · nysynet · service ok · aftag. træk · diesel partikel filter · denne bil er vanvittig flot
og super velholdt · netop fået komplet nye bremser · tidligere ejer er ældre herre der har passet på bilen · dette er ikke noget man ser
ofte med de km på klokken.Billig finansiering tilbydes via santander · 12/24 måneders landsdækkende forsikring mod mekanisk svigt
kan tilkøbes.undgå at køre forgæves - ring gerne i forvejen.
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 2,0

Effekt: 143 HK.

Baghjulstræk

Længde: 462 cm.

Cylinder: 4

Moment: 320

Gear: Automatgear

Bredde: 181 cm.

Antal ventiler: 16

Topfart: 210 ktm/t.

Højde: 143 cm

0-100 km/t.: 9,30 sek.

Vægt: 1.405 kg.
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Økonomi
Tank: 57 l.
Km/l: 22,7 l.
Ejerafgift:
DKK 3.020

Finanseringtilbud
Vejen auto aps tilbyder at finansiere denne BMW 318d i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du blot
nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 134.900. Lånetype: Fast rente. Løbetid: 48 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 53.960 (40%)

kr. 80.940

kr. 26.290

kr. 107.230

3,55%

15,55%

kr. 2.234

kr. 40.470 (30%)

kr. 94.430

kr. 27.487

kr. 121.917

3,55%

13,96%

kr. 2.540

kr. 26.980 (20%)

kr. 107.920

kr. 28.681

kr. 136.601

3,55%

12,77%

kr. 2.846

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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