BMW X6 · 3,0 · xDrive30d aut. Van

Pris: 219.900,Type:

Varevogn -Moms

Modelår:

2008

1. indreg:

11/2008

Kilometer:

266.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Sortmetal

Antal døre:

5

aut.gear/tiptronic · 22" alufælge · 2 zone klima · alarm · fjernb. c.lås · parkeringssensor · ratgearskifte · fartpilot · kørecomputer ·
infocenter · startspærre · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · el indst. forsæder M/memory · 4x
el-ruder · el-spejle m/varme · bakkamera · el betjent bagklap · dæktryksmåler · cd/radio · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til
mobil · bluetooth · headup display · armlæn · kopholder · læderindtræk · læderrat · lygtevasker · tågelygter · bi-xenonlys · automatisk
lys · fjernlysassistent · 8 airbags · abs · antispin · esp · servo · hvide blink · indfarvede kofangere · hækspoiler · sænket · mørktonede
ruder i bag · afhentning · diesel partikel filter · facelift shadowline baglygter · M50d optik · soft-close af døre. SÆLGES ENGROS TIL
CVR NR.
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 3,0

Effekt: 235 HK.

4-hjulstræk

Længde: cm.

Cylinder: 6

Moment: 520

Gear: Automatgear

Bredde: cm.

Antal ventiler: 24

Topfart: 210 ktm/t.

Højde: cm

0-100 km/t.: 8,00 sek.

Vægt: 2.050 kg.

Økonomi
Tank: 85 l.
Km/l: NaN l.
Ejerafgift:
DKK NaN
Produktionsår:
2008

Holm Steiner - Søndergade 36 - 6650 Brørup Tlf.: (+45) 70 262 292 - Email: Info@holm-steiner.dk

Finanseringtilbud
Holm-Steiner tilbyder at finansiere denne BMW X6 i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud skal du blot nævne det for
forhandleren.
Bilens pris: kr. 219.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 24 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 87.960 (40%)

kr. 131.940

kr. 28.102

kr. 160.042

4,91%

18,52%

kr. 6.569

kr. 65.970 (30%)

kr. 153.930

kr. 28.598

kr. 182.528

4,91%

16,87%

kr. 7.555

kr. 44.200 (20%)

kr. 175.700

kr. 30.087

kr. 205.787

4,91%

16,23%

kr. 8.575

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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