BMW 320d · 2,0 · Touring

FORSIKRING tilbydes på stærke og helt simple vilkår i samarbejde med A

(Købstædernes). Lad os guide dig til den korrekte på netop denne bil. ➡️

Pris: 214.000,-

foretrække. Ὅ 82 82 82 05 Ὃ www.autos.dk  salg@autos.dk Ὄ Hårup

er der altid en god idé at ringe i forvejen så vi sikrer du ikke kører forgæve
Der tages forbehold for fejl og mangler i annoncen samt ændringer uden

Type:

Personvogn

Modelår:

2017

1. indreg:

01/2017

Kilometer:

132.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Sort

Antal døre:

5

FREMVISNING PÅ DIN ADRESSE? – Vi kommer gerne til din dør (udrustet med sprit og klud) og fremviser bilen · i en radius på 75km
fra vores adresse. HUSK: Vi kan også fremvise bilerne på Facetime og Video!Ἲ _____________________________ Her udbyder vi
en fin 320d Touring m/ bl.a. NAVIGATION IDRIVE · FARTPILOT SAMT EL-SVINGBART TRÆK ______________________
HIGHLIGTS: ⭐️NAVIGATION IDRIVE ⭐️FARTPILOT ⭐️EL-SVINGBART TRÆK Supplerende udstyrsdetaljer: ✔ 6 gear ✔ Bluetooth /
Håndfri telefoni og streaming ✔ 2 zone fuldautomatisk klimaanlæg ✔ Læderrat · 4-vejs justerbar ✔ Multifunktionsknapper på rattet ✔
Infocenter / Kørecomputer ✔ Regnsensor / Skumringssensor ✔ Sædevarme 3-trins justerbart ✔ Armlæn foran og bag ✔ El-ruder
foran og bag ✔ Kopholdere foran og bag ✔ LED kørelys ✔ Tagrails ✔ 16" orig aluhjul V-spoke style 390 ✔ Hvide blink / Komfortblink
funktion ✔ Alarm system ab fabrik ✔ Dæktryksovervågning TPMS ✔ 6 Airbags (passagersiden kan manuelt frakobles) ✔ EURO-VI
miljønorm ✔ Optionspris for de viste org 18´´M-sport aluhjul kr. 11.995.- ________________________ Grunddata / Historik: BMW
320d Touring - 1.reg.dato: 02-01-2017 - Gl.reg.nr: BJ46499 - Stelnummer: WBA8H9108HK696263 - Farve/kabine: Black / sort kabine
Ἲ Se videogennemgang af bilens kosmetiske stand her: (hvis tom her kontakt os da for video) _______________________ ➡️
GRATIS LEVERINGSOMKOSTNINGER på alle biler. Alle annoncerede priser er inkl. alle gebyrer for nummerplader og klargøring. ➡️
GRATIS LEVERING TIL DIN DØR med autotransport / transportselskab. Er bilens pris højere end 150.000 kr leverer vi GRATIS direkte
til din adresse – hvis du ønsker (forlænget leveringstid op til 5 hverdage). ➡️ GARANTIFORSIKRING igennem CarGarantie.dk i op til
24mdr uden km begrænsning. Forhør venligst om mulighederne for netop denne bil hos. ➡️ VIDEOGENNEMGANG: Hos Autos.dk™
A/S sender vi dig altid gerne en VideoFlipp™ videogennemgang af bilens kosmetiske stand direkte på din mobil. Her får du et unikt
indblik i den kosmetiske stand på netop den bil du er interesseret i · og det er GRATIS. Du skal blot kontakte os – så vil vi sende den til
dig så du kan se den direkte på din mobil eller mail. ➡️ FINANSIERING hos markedets stærkeste partnere Santander og AL Finans.
Forespørg på netop den løsning du ønsker. Med og uden udbetaling. ➡️ LEASING: Vi tilbyder på langt størstedelen af vores biler
finansiel leasing hvor vi sammen med dig finder den løsning der passer dig bedst ifht. mdl ydelse · løbetid · beskatning osv. ➡️

Autos.dk - Hårup Bygade 17 - 8600 Silkeborg Tlf.: (+45) 82 82 82 05 - Email: mail@autos.dk

Specifikationer
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 2,0

Effekt: 190 HK.

Baghjulstræk

Længde: 463 cm.

Tank: 57 l.

Cylinder: 4

Moment: 400

Gear: Manuel gear

Bredde: 181 cm.

Km/l: 23,3 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 230 ktm/t.

Højde: 143 cm

Grønafgift:

0-100 km/t.: 7,60 sek.

Vægt: 1.465 kg.

1.510 kr. /halvårlig
Produktionsår:
-

Finanseringtilbud
Autos.dk A/S tilbyder at finansiere denne BMW 320d i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du blot
nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 214.000. Lånetype: Fast rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 85.600 (40%)

kr. 128.400

kr. 25.183

kr. 153.583

2,52%

9,46%

kr. 3.200

kr. 64.200 (30%)

kr. 149.800

kr. 26.500

kr. 176.300

2,52%

8,54%

kr. 3.673

kr. 85.600 (40%)

kr. 128.400

kr. 27.513

kr. 155.913

2,52%

8,21%

kr. 2.599

kr. 42.800 (20%)

kr. 171.200

kr. 27.921

kr. 199.121

2,52%

7,88%

kr. 4.149

kr. 64.200 (30%)

kr. 149.800

kr. 29.108

kr. 178.908

2,52%

7,46%

kr. 2.982

kr. 85.600 (40%)

kr. 128.400

kr. 29.857

kr. 158.257

2,52%

7,39%

kr. 2.199

kr. 42.800 (20%)

kr. 171.200

kr. 30.811

kr. 202.011

2,52%

6,92%

kr. 3.367

kr. 64.200 (30%)

kr. 149.800

kr. 31.733

kr. 181.533

2,52%

6,75%

kr. 2.522

kr. 85.600 (40%)

kr. 128.400

kr. 32.214

kr. 160.614

2,52%

6,79%

kr. 1.913

kr. 42.800 (20%)

kr. 171.200

kr. 33.718

kr. 204.918

2,52%

6,28%

kr. 2.847

kr. 64.200 (30%)

kr. 149.800

kr. 34.381

kr. 184.181

2,52%

6,23%

kr. 2.193

kr. 85.600 (40%)

kr. 128.400

kr. 34.596

kr. 162.996

2,52%

6,35%

kr. 1.698

kr. 42.800 (20%)

kr. 171.200

kr. 36.646

kr. 207.846

2,52%

5,83%

kr. 2.475

kr. 64.200 (30%)

kr. 149.800

kr. 37.034

kr. 186.834

2,52%

5,85%

kr. 1.947

kr. 42.800 (20%)

kr. 171.200

kr. 39.593

kr. 210.793

2,52%

5,48%

kr. 2.196
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