BMW X1 · 2,0 · xDrive25d M-Sport aut.
Pris: 2.578,- pr. md.
ekskl. moms
Type:

Personvogn

Modelår:

2018

1. indreg:

03/2018

Kilometer:

61.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Hvid

Antal døre:

5

Fuldt udstyret M-sport 231 hk · aut.gear/tiptronic · headup display · adaptiv fartpilot · vognbaneassistent · automatisk
nødbremsesystem · sportssæder · el-klapbare sidespejle m. varme · parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) · navigation · el
betjent bagklap · bakkamera · 18" alufælge · 2 zone klima · nøglefri betjening · kørecomputer · infocenter · auto. nedbl. bakspejl · udv.
temp. måler · regnsensor · sædevarme · 4x el-ruder · automatisk start/stop · dæktryksmåler · ratgearskifte · elektrisk parkeringsbremse
· dab radio · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · musikstreaming via bluetooth · usb tilslutning · aux tilslutning · armlæn · isofix ·
læderrat · lygtevasker · tågelygter · fuld led forlygter · abs · antispin · esp · servo · mørktonede ruder i bag · aftag. træk · alle service
overholdt! Leasing forslag til erhverv og privat! Erhverv: Mdr. Ydelse kr. 2.578 ·- + moms Førstegangs ydelse kr. 66.277 ·- + moms
Restbeløb kr. 160.000 ·- + moms Privat: Mdr. Ydelse kr. 3.223 ·- Førstegangs ydelse kr. 82.846 ·- Restbeløb kr. 160.000 ·- + moms
Bilen er på lager (til hurtig levering) kan ses og prøves hos Nielsenbiler Tarphovedvej 11 · 6715 Esbjerg N. Husk · at booke en
forudgående aftale om besigtigelse eller prøvetur direkte vi mail info@nielsenbiler.dk eller på telefon 21721277. Så er bilen klar · når
du kommer og der er tid til og snakke om handlen efterfølgende. Vi tager naturligvis din nuværende bil i bytte. Der ud over tilbyder vi
udvidet garanti op til 24 mdr. Plus service aftaler osv. Salgsafdelingen har åbent mandag-torsdag kl. 10.00-17.00 fredag kl.10.00-13.00
samt søndag kl. 13.00-15.00 Se mere www.nielsenbiler.dk
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Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 2,0

Effekt: 231 HK.

4-hjulstræk

Længde: 444 cm.

Tank: 51 l.

Cylinder: 4

Moment: 450

Gear: Automatgear

Bredde: 182 cm.

Km/l: 19,6 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 235 ktm/t.

Højde: 160 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 6,6 sek.

Vægt: 1.550 kg.

DKK 5.840
Produktionsår:
-
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Leasing
Leasing type: Financial
Førstegangsydelse: DKK 66.277
Totalpris i løbetiden: DKK 1
Restværdi: DKK 160.000
Løbetid: 12 mdr.
Antal kilometer inkluderet: 0
Forsikring: Ikke inkluderet
*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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