BMW 530e · 2,0 · iPerformance aut.
Pris: 409.989,Type:

Personvogn

Modelår:

2019

1. indreg:

05/2019

Kilometer:

24.000 km.

Brændstof:

Hybrid (Benzin + El)

Farve:
Antal døre:

4

aut.gear/tiptronic · navigation · bakkamera · parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) · håndfrit til mobil · multifunktionsrat ·
musikstreaming via bluetooth · fuld led forlygter · led kørelys · el-klapbare sidespejle · 2 zone klima · automatisk nødbremsesystem ·
digitalt cockpit · usb tilslutning · aux tilslutning · armlæn · isofix · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · el
indst. forsæder · 4x el-ruder · infocenter · kørecomputer · fartpilot · nøglefri betjening · automatisk start/stop · dæktryksmåler · elektrisk
parkeringsbremse · lygtevasker · tågelygter · esp · antispin · abs · servo · 1 ejer · ikke ryger · lev. nysynet · service ok · dufter stadig af
ny bil! Bilen er på lager (tilm hurtig levering) kan ses og prøves hos Nielsenbiler Tarpvedvej 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. Har du behov for for et billån · kan vi hjælpe med finansiering
(med/uden udbetaling) til markedets bedste priser og vilkår. 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 ho
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Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 2,0

Effekt: 252 HK.

Baghjulstræk

Længde: 494 cm.

Tank: 46 l.

Cylinder:

Moment: 420

Gear: Automatgear

Bredde: 187 cm.

Km/l: 30 l.

Antal ventiler:

Topfart: 235 ktm/t.

Højde: 148 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 6,2 sek.

Vægt: 1.770 kg.

DKK 960
Produktionsår:
-
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Finanseringtilbud
Nielsen Biler tilbyder at finansiere denne BMW 530e i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud skal du blot nævne det for
forhandleren.
Bilens pris: kr. 409.989. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 82.408 (20%)

kr. 327.581

kr. 38.466

kr. 366.047

1,26%

2,80%

kr. 3.813

kr. 122.997 (30%) kr. 286.992

kr. 35.608

kr. 322.600

1,26%

2,95%

kr. 3.361

kr. 163.996 (40%) kr. 245.993

kr. 32.835

kr. 278.828

1,26%

3,17%

kr. 2.905

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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