BMW 520d · 2,0 · aut.

Pris: 419.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2017

1. indreg:

12/2017

Kilometer:

75.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Gråmetal

Antal døre:

4

SPORTSLINE...... HIghLights: - Sportsline udgave - 18" alufælge m. sommerdæk - DIGITAL INSTRUMENTERING - El-soltag
(vippe/skyde) - HiFi speakersystem - FULD LED forlygter - El-bagklap - M-sports læderrat - Mørktonede ruder ab fabrik Navigationspakke ConnectedDrive m. navigation system proffesional / induktiv opladning af mobil / Concierge service m.m. - Business
Pakke m. el-klapbare spejle m. varme / nedblændelige spejle m.m. Og mere udstyr som: 8-trins aut.gear · semi-elektriske forstole · 2
zone klima · nøglefri start · fartpilot · kørecomputer · auto. nedbl. bakspejl · regnsensor · sædevarme · splitbagsæde · armlæn bag ·
sportssæder m. dellæder · kopholder · bluetooth (musikstreaming via bluetooth / håndfrit til mobil) · dab radio · usb tilslutning ·
parkeringssensor (for+bag) · tågelygter · automatisk lys · kurvelys · automatisk nødbremsesystem · isofix m.m. Øvrigt: · 1 ejer · ikke
ryger · lev. nysynet · alle service overholdt · diesel partikel filter · automatisk start/stop · EURO 6 norm Også oplagt til flexleasing privat
eller erhverv - kontakt os for tilbud Bilen kan leveres med en omfattende brugtbilsattest fra uvildig 3-part · prisen er inklusiv leverings
omkostninger men eksklusiv nummerplader Kr. 1.480 12 eller 24 måneders landsdækkende CarGarantie kan tilkøbes mod merpris - for
yderligere information kontakt salgsafdelingen eller læs mere på sbbiler.dk
________________________________________________________________________________________ OBS: Af hensyn til at
vores biler står klar/afsprittet til prøvekørsel · og at vi ikke får for mange kunder i forretningen af gangen · skal vi bede dig booke en tid
hos os inden besigtigelse/prøvekørsel. Forretningen er således KUN åbent med forudgående aftale. Book nemt en aftale med os alle
hverdage ml kl. 10 og 17.00 samt på søndage ml kl. 11 og 15.00. Du fanger os let på enten telefon eller mail: Telefon: 7174 7373 Mail:
salg@sbbiler.dk
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 2,0

Effekt: 190 HK.

Baghjulstræk

Længde: 494 cm.

Cylinder: 4

Moment: 400

Gear: Automatgear

Bredde: 187 cm.

Antal ventiler: 16

Topfart: 235 ktm/t.

Højde: 148 cm

Økonomi
Tank: 68 l.
Km/l: 24,4 l.
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0-100 km/t.: 7,5 sek.

Vægt: 1.535 kg.

Ejerafgift:
DKK 4.000
Produktionsår:
2017

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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