Fuglholt Biler ApS

BMW 520d · 2,0 · Touring aut.
Pris: 379.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2018

1. indreg:

06/2017

Kilometer:

118.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Perlemorshvid

Antal døre:

5

Denne bil leveres med 12 mdr. Cargarantie Basic - Din sikkerhed for et trygt bilkøb. Attraktiv finansieringsmuligheder på denne bil! *
Finansiering fra 0% i udbetaling! - Kontakt os for yderlig information. BEMÆRK UDSTYR! - Adaptiv fartpilot - Head-up display El-svingbart træk - Fuld LED forlygter m. adaptiv kurvelys og fjernlysassistent - Navigation professionel (stor navi) - Digitalt cockpit (stor
model) - Lane assist - Blindvinkel assistent m. lysdiode i sidespejl - Front assist - El-bagklap - Bakkamera - Læder sportsrat El-forsæder - Ambiente belysning m. flere forskellige farver - 2 zone klima - Regnsensor - Sædevarme - Skiltegenkendelse - keyless
start - Parkeringsensor for og bag - Trådløs opladning - Blanksorte lister (shadow line) - El-klapbar sidespejle - Auto hold Farve:
Mineral white Metallic/perlemors hvid 17" alufælge · led kørelys · automatisk lys · aut.gear/tiptronic · fjernb. c.lås · udv. temp. måler ·
højdejust. forsæder · højdejust. førersæde · el indst. forsæder · el indst. førersæde · 4x el-ruder · dæktryksmåler · automatisk start/stop
· elektrisk parkeringsbremse · cd/radio · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming via bluetooth · usb tilslutning ·
armlæn · isofix · bagagerumsdækken · kopholder · stofindtræk · splitbagsæde · abs · antispin · esp · servo · automatisk
nødbremsesystem · tagræling · tonede ruder · ikke ryger · service ok · diesel partikel filter · auto. nedbl. bakspejl · kørecomputer ·
infocenter · startspærre Ønsker du udvidet Cargarantie dækning · se mere på: https://www.fuglholtbiler.dk/cargarantie/

Fuglholt Biler ApS - Nørregade 61 - 7200 Grindsted Tlf.: (+45) 71 74 39 99 - Email: salg@fuglholt-biler.dk

Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 2,0

Effekt: 190 HK.

Baghjulstræk

Længde: 494 cm.

Tank: 66 l.

Cylinder: 4

Moment: 400

Gear: Automatgear

Bredde: 187 cm.

Km/l: 22,2 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 225 ktm/t.

Højde: 150 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 7,8 sek.

Vægt: 1.635 kg.

DKK 4.920
Produktionsår:
-
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Finanseringtilbud
Fuglholt Biler ApS tilbyder at finansiere denne BMW 520d i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du
blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 379.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 75.980 (20%)

kr. 303.920

kr. 55.303

kr. 359.223

2,01%

4,35%

kr. 3.742

kr. 113.970 (30%) kr. 265.930

kr. 50.384

kr. 316.314

2,01%

4,52%

kr. 3.296

kr. 151.960 (40%) kr. 227.940

kr. 45.573

kr. 273.513

2,01%

4,76%

kr. 2.850

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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