BMW X3 · 3,0 · xDrive30d aut.

Pris: 449.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2014

1. indreg:

03/2014

Kilometer:

129.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Hvid

Antal døre:

5

Bomstærk motor m. 258HK og sports 8-trins aut.gear i ALPINWEISS 3 og sort dakota læderindtræk (LUSW) · mørk himmel
(loftbeklædning) · sportssæder · instrumentbord m. high gloss detaljer · aluminiumspaneler i børstet alu · tagræling i alu (satin finish) ·
udvendige off-road detaljer indfarvet · mørktonede ruder bag · LED lygter · 19" alufælge (Double Spoke 309) - vanvittigt flot
sammensat..... Udstyr: · fuldautomatisk klima · parkeringssensor for og bag · bakkamera · auto. nedbl. bakspejl · regnsensor ·
sædevarme · elektrisk indstillige forsæder (m. memory) · sports læderrat · xenonlys · tågelygter · nøglefri start · 4x el-ruder · el-spejle
m/varme · el betjent bagklap · variabel servostyring · kørecomputer · udv. temp. måler · BMW HIFI højttalere · BMW navigation
business · bluetooth (telefon/musik streaming) · kopholder · automatisk lys · Øvrigt; · aftag. træk til 2400kg · automatisk start/stop ·
diesel partikel filter · isofix · armlæn · splitbagsæde (3-delt 40/20/40) · 2 ejere · ikke ryger · lev. nysynet · alle service overholdt (leveres
nyserviceret) · leveres med en omfattende brugtbilsattest fra uvildig 3-part samt med 12 måneders AutoTjek garanti · læs mere på
www.100autotjek.dk · NB; fartpilot og multifunktioner kan monteres mod merpris OBS - bilen er indregistreret til os selv - kontakt os
forud for besigtigelse (så vi er sikker på den er hjemme)
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 3,0

Effekt: 258 HK.

4-hjulstræk

Længde: 465 cm.

Cylinder: 6

Moment: 560

Gear: Automatgear

Bredde: 188 cm.

Antal ventiler: 24

Topfart: 230 ktm/t.

Højde: 166 cm

0-100 km/t.: 6,20 sek.

Vægt: 1.775 kg.

Økonomi
Tank: 67 l.
Km/l: 16,7 l.
Ejerafgift:
DKK 6.340
Produktionsår:
-

Schønemann & Brodersen Biler A/S - Sleipnersvej 5 - 4100 Ringsted Tlf.: (+45) 7174 7373 - Email: salg@sbbiler.dk

Finanseringtilbud
Schønemann & Brodersen Biler A/S tilbyder at finansiere denne BMW X3 i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte
dette tilbud skal du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 449.900. Lånetype: Fast rente. Løbetid: 72 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 179.960 (40%) kr. 269.940

Lånebeløb

kr. 48.887

kr. 318.827

4,06%

8,74%

kr. 6.643

kr. 134.970 (30%) kr. 314.930

kr. 54.652

kr. 369.582

4,06%

8,38%

kr. 7.700

kr. 179.960 (40%) kr. 269.940

kr. 55.540

kr. 325.480

4,06%

7,89%

kr. 5.425

kr. 89.980 (20%)

kr. 359.920

kr. 60.524

kr. 420.444

4,06%

8,13%

kr. 8.760

kr. 179.960 (40%) kr. 269.940

kr. 62.262

kr. 332.202

4,06%

7,33%

kr. 4.615

kr. 134.970 (30%) kr. 314.930

kr. 62.291

kr. 377.221

4,06%

7,60%

kr. 6.288

kr. 89.980 (20%)

kr. 359.920

kr. 69.157

kr. 429.077

4,06%

7,38%

kr. 7.152

kr. 134.970 (30%) kr. 314.930

kr. 70.018

kr. 384.948

4,06%

7,07%

kr. 5.347

kr. 89.980 (20%)

kr. 77.897

kr. 437.817

4,06%

6,89%

kr. 6.081

kr. 359.920

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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