BMW 650i · 4,4 · Gran Coupé xDrive aut.
Pris: 549.000,Type:

Personvogn

Modelår:

2014

1. indreg:

05/2014

Kilometer:

131.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:
Antal døre:

4

Vi har stadig åbent trods Covid-19 - ring eller skriv til os for at booke fremvisning af denne bil! Yderst flot og velholdt eksemplar der står
stort set som ny · i farven Havanna Metallic og kabine farve Elfenben hvid - den klart flotteste farve kombination til en 6-serie.
BEMÆRK: • Nye 20" alufælge • Navigation Proff. • Glastag m. elektrisk skyde/vippe funktion • M-Læderreat • El indst. sportssæder i
læder m. memory • Nøglefri betjening • Bmw Hifi Sound-system • 450 hk motor. • Dansk fra ny og kun 2 voksne ejere. ØVRIG
BESKRIVELSE: 20" alufælge · el-klapbare sidespejle m. varme · nøglefri betjening · bakkamera · dæktryksmåler · bi-xenon · el
komfortsæder · 4 zone klima · parkeringssensor for & bag · fartpilot · kørecomputer · org. Bmw Alarm · infocenter · startspærre · auto.
nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæder · el indst. førersæde m. memory · el-soltag · 4x
el-ruder · automatisk start/stop · elektrisk parkeringsbremse · dab radio · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil ·
musikstreaming via bluetooth · armlæn · læderindtræk · læderrat · antispin · esp · ikke ryger · service ok · skiltegenkendelse. fuld
service historik. Sælges af medarbejder - ring for fremvisning!
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 4,4

Effekt: 450 HK.

4-hjulstræk

Længde: 501 cm.

Tank: 70 l.

Cylinder: 8

Moment: 650

Gear: Automatgear

Bredde: 189 cm.

Km/l: 10,9 l.

Antal ventiler: 32

Topfart: 250 ktm/t.

Højde: 139 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 4,4 sek.

Vægt: 1.915 kg.

DKK 6.200
Produktionsår:
-

Niels Johannesen Automobiler - Rugvænget 32B - 2630 Taastrup Tlf.: (+45) 35 12 59 59 - Email: info@niels-biler.dk

Finanseringtilbud
Niels Johannesen Automobiler tilbyder at finansiere denne BMW 650i i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette
tilbud skal du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 549.000. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 54.900 (10%)

kr. 494.100

kr. 134.573

kr. 628.673

5,38%

6,41%

kr. 6.549

kr. 109.800 (20%) kr. 439.200

kr. 122.104

kr. 561.304

5,38%

6,54%

kr. 5.848

kr. 164.700 (30%) kr. 384.300

kr. 109.663

kr. 493.963

5,38%

6,70%

kr. 5.146

kr. 219.600 (40%) kr. 329.400

kr. 97.221

kr. 426.621

5,38%

6,92%

kr. 4.444

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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