BMW 114d · 1,6 ·
Pris: 129.989,Type:

Personvogn

Modelår:

2013

1. indreg:

07/2013

Kilometer:

130.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Blåmetal

Antal døre:

5

24 ·9 kml. twin turbo · 6 gear · harman kardon sound · 2 zone klima · fartpilot · sædevarme · aux tilslutning for musik ·
parkeringssensor (bag) · regnsensor · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · højdejust. forsæder · 4x el-ruder · el-spejle ·
kørecomputer · eco mode · infocenter · fjernb. c.lås · multifunktionsrat · armlæn · isofix · kopholder · lygtevasker · tågelygter · 17"
alufælge · airbags · abs · esp · servo · diesel partikel filter · nyserviseret og nye dæk. deep see bluemetal. Bilen er på lager (tilm hurtig
levering) kan ses og prøves hos Nielsenbiler Tarphovedvej 11 · 6715 Esbjerg N. Husk · at booke en forudgående aftale ombesigtigelse
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
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Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,6

Effekt: 95 HK.

Baghjulstræk

Længde: 432 cm.

Tank: 52 l.

Cylinder: 4

Moment: 235

Gear: Manuel gear

Bredde: 177 cm.

Km/l: 24,4 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 185 ktm/t.

Højde: 142 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 12,2 sek.

Vægt: 1.380 kg.

DKK 3.520
Produktionsår:
-
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Finanseringtilbud
Nielsen Biler tilbyder at finansiere denne BMW 114d i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du blot
nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 129.989. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 0 (0%)

kr. 129.989

kr. 49.373

kr. 179.362

5,63%

8,80%

kr. 1.869

kr. 12.999 (10%)

kr. 116.990

kr. 45.814

kr. 162.804

5,63%

9,06%

kr. 1.696

kr. 25.998 (20%)

kr. 103.991

kr. 42.221

kr. 146.212

5,63%

9,38%

kr. 1.524

kr. 38.997 (30%)

kr. 90.992

kr. 38.660

kr. 129.652

5,63%

9,79%

kr. 1.351

kr. 51.996 (40%)

kr. 77.993

kr. 35.091

kr. 113.084

5,63%

10,33%

kr. 1.178

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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