BMW 430i · 2,0 · Gran Coupé
Pris: 339.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2017

1. indreg:

04/2017

Kilometer:

102.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Blåmetal

Antal døre:

5

SPORTLINE BEMÆRKNINGER: - SPORTLINE - SPORTSSÆDER - M LÆDER SPORTSRAT - M GEARKNOP - NAVIGATION
PROFF - BLUETOOTH - FARTPILOT - USB/AUX - ISOFIX - SOS OPKALD - SÆDEVARME - PARKERINGSSENSOR FOR PARKERINGSSENSOR BAG - 18" ALUFÆLGE BMW - XENON LYS - ADAPTIV KURVELYS - ADAPTIV M UNDERVOGN EL-BAGKLAP HISTORIK: 1. PRIVAT EJER · SERVICE BMW 18" alufælge · vinterhjul · 2 zone klima · fjernb. c.lås · nøglefri betjening ·
fartpilot · kørecomputer · infocenter · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæder · 4x
el-ruder · el-klapbare sidespejle · parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) · automatisk start/stop · el betjent bagklap ·
navigation · multifunktionsrat · bluetooth · musikstreaming via bluetooth · usb tilslutning · aux tilslutning · armlæn · isofix ·
bagagerumsdækken · kopholder · dellæder · splitbagsæde · læderrat · sportssæder · lygtevasker · tågelygter · xenonlys · airbag · abs
· esp · 1 ejer · FINANSIERING: Vi samarbejder med Santander · hvor ved vi kan tilbyde dig de bedste og billigste typer af billån. Både
med og uden udbetaling · fast eller variable rente. Mulighederne er mange · kontakt os gerne for en uforpligtende snak omkring lån. Vi
tager gerne din gamle bil i bytte - denne kan evt. indgå som udbetalingen · eller en del af samme. NUMMERPLADER: Vi er
nummerpladeoperatør · derfor kan du evt. få bilen med hjem samme dag som besigtigelse af samme. Nummerpladerne købes af Skat
· og tillægges derfor den udbudte pris. BESIGTIGELSE: Kontakt os før en evt. besigtigelse · da bilen kan være under klargøring · bilen
kan være solgt · eller · vi kan være ude af huset. EN BESTILT BESIGTIGELSE · ELLER PRØVEKØRSEL ER IKKE EN
RESERVATION! MED MINDRE ANDET ER AFTALT. Vores normale åbningstid er mandag til torsdag fra kl. 08.00 til 17.00 · fredag fra
kl 08.00 til 14.00 · lørdag og søndage samt helligedage har vi åbent i følge forudgående aftale FIRMAINFO: Stig Jensen Automobiler
er en familieejet virksomhed · som blev grundlagt tilbage i 1965 · hvilket er din sikkerhed for en god og sikker handel. Vi ligger centralt i
Midtjylland · lige syd for Silkeborg.
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Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 2,0

Effekt: 252 HK.

Baghjulstræk

Længde: 464 cm.

Tank: 60 l.

Cylinder: 4

Moment: 350

Gear: Manuel gear

Bredde: 183 cm.

Km/l: 15,4 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 250 ktm/t.

Højde: 139 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 5,9 sek.

Vægt: 1.495 kg.

DKK 2.780
Produktionsår:
-
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Finanseringtilbud
Stig Jensen Automobiler tilbyder at finansiere denne BMW 430i i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud
skal du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 339.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 72 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 67.980 (20%)

kr. 271.920

kr. 83.396

kr. 355.316

6,16%

9,65%

kr. 4.936

kr. 101.970 (30%) kr. 237.930

kr. 75.151

kr. 313.081

6,16%

9,93%

kr. 4.349

kr. 135.960 (40%) kr. 203.940

kr. 66.897

kr. 270.837

6,16%

10,30%

kr. 3.762

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.

Stig Jensen Automobiler - Hovedgaden 37 - 8654 Bryrup Tlf.: (+45) 40 82 62 93 - Email: sj@sj-automobiler.dk

