BMW X1 · 2,0 · xDrive18d M-Sport aut.
Pris: 399.800,Type:

Personvogn

Modelår:

2018

1. indreg:

04/2018

Kilometer:

102.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Hvid

Antal døre:

5

Topudstyret BMW X1 med M-sport inde og ude · Glastag · Adaptiv Fartpilot og meget mere. HIGHLIGHTS: - M-Sport Interiør og
Eksteriør - Panorama Glastag - Adaptiv Fartpilot m. Kø-assist - Aftageligt Træk - Bakkamera - Head-up Display - Harman Kardon
SoundSystem - Navigation Professionel - LED Forlygter m. Fjernlysassistent - El-betjent Bagklap - Keyless Entry & Go - Driving Mode
Selection - Lane Assist - Automatisk Nødbremsesystem LEASING EKSEMPEL Udbetaling: 50.000 kr. (62.500 kr. inkl. moms) Månedlig
Ydelse: 2.399 kr. (2.999 kr. inkl. moms) Restværdi: 140.000 kr. ex. moms Løbetid: 12 måneder EKSEMPEL PÅ FORLÆNGELSE ÅR 2
Udbetaling: 32.000 kr. (40.000 kr. inkl. moms) Månedlig Ydelse: 2.331 kr. (2.914 kr. inkl. moms) Restværdi: 110.000 kr. ex. moms
Løbetid: 12 måneder Ønsker du en højere/lavere udbetaling eller højere/lavere månedlig ydelse er helt op til dig. Vi sammensætter
leasingtilbuddet · så det passer til dig. aut. · ratgearskifte · alu. · 2 zone klima · alarm · fjernb. c.lås · nøglefri betjening · fartpilot ·
kørecomputer · infocenter · startspærre · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · el indst. førersæde m.
memory · el-soltag · glastag · 4x el-ruder · el-klapbare sidespejle m. varme · bakkamera · parkeringssensor (bag) · parkeringssensor
(for) · adaptiv fartpilot · automatisk start/stop · el betjent bagklap · dæktryksmåler · elektrisk parkeringsbremse · træthedsregistrering ·
skiltegenkendelse · cd/radio · dab radio · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming via bluetooth ·
digitalt cockpit · headup display · sd kortlæser · usb tilslutning · aux tilslutning · armlæn · isofix · bagagerumsdækken · kopholder ·
læderindtræk · splitbagsæde · læderrat · el komfortsæder · sportssæder · tågelygter · automatisk lys · fjernlysassistent · kurvelys · fuld
led forlygter · 7 airbags · abs · antispin · esp · servo · vognbaneassistent · automatisk nødbremsesystem · tagræling · tonede ruder · 1
ejer · ikke ryger · nysynet · service ok · aftag. træk · diesel partikel filter VI TILBYDER EN ATTRAKTIV FINANSIERING MED ELLER
UDEN UDBETALING Denne bil kan leveres med 12/24 mdr. CarGaranti
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Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 2,0

Effekt: 150 HK.

4-hjulstræk

Længde: 440 cm.

Tank: 51 l.

Cylinder: 4

Moment: 330

Gear: Automatgear

Bredde: 182 cm.

Km/l: 20,8 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 204 ktm/t.

Højde: 160 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 9,3 sek.

Vægt: 1.515 kg.

DKK 4.920
Produktionsår:
-
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Finanseringtilbud
Strand Biler A/S tilbyder at finansiere denne BMW X1 i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du blot
nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 399.800. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 79.960 (20%)

kr. 319.840

kr. 45.724

kr. 365.564

1,20%

3,44%

kr. 3.809

kr. 119.940 (30%) kr. 279.860

kr. 41.992

kr. 321.852

1,20%

3,61%

kr. 3.353

kr. 159.920 (40%) kr. 239.880

kr. 38.252

kr. 278.132

1,20%

3,83%

kr. 2.898

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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