BMW Z4 · 3,0 · sDrive35is Roadster DKG

Pris: 2.925,- pr. md.
ekskl. moms
Type:

Personvogn

Modelår:

2013

1. indreg:

05/2013

Kilometer:

67.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Gul

Antal døre:

2

M-Sportpakke · El-foldetag til helårsbrug · aut.gear/tiptronic · DKG (Dobbeltkobling-aut.) inkl. skiftepedaler · 19" M-alufælge · varme i
rat · 2 zone klima · alarm · fjernb. c.lås · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler ·
regnsensor · sædevarme · højdejust. førersæde · el-ruder · el-spejle m/varme · parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) ·
adaptiv undervogn · cd · navigation BMW Proffessionel · multifunktionsrat · bluetooth · aux tilslutning · armlæn · isofix · kopholder ·
læderindtræk · læderrat · sportssæder · lygtevasker · tågelygter · bi-xenon · led kørelys · 4 airbags · abs · antispin · esp · servo · ikke
ryger · nysynet · service ok Bilen er folieret: Farve Austin-Gul ala´ M3/M4. Original farve er: Alpinhvid. Der er mulighed for at bilen kan
leveres med optimering til 390 HK. Pris kr. 5.000 ·- eks. moms. Bilen kan flexleases således både til privat og erhverv: Udbetaling: Kr.
47.500 ·- 12 mdr. 2.925 ·- Restværdi: Kr. 175.000 ·- OBS · ved forlængelse af leasingen er der ikke krav til ny udbetaling. Bilen kan
også sæsonleases. Ring venligst for tilbud. Forsikring og CarGarantie kan tilvælges. Alle priser i annoncen er eks. moms og bilen står
klar til omgående levering · så man rigtig kan gå sommeren imøde!!!
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 3,0

Effekt: 340 HK.

Baghjulstræk

Længde: 424 cm.

Cylinder: 6

Moment: 450

Gear: Automatgear

Bredde: 179 cm.

Antal ventiler: 24

Topfart: 250 ktm/t.

Højde: 129 cm

0-100 km/t.: 4,8 sek.

Vægt: 1.500 kg.

Økonomi
Tank: 55 l.
Km/l: 11,1 l.
Ejerafgift:
DKK 5.580
Produktionsår:
-

VORDINGBORG AUTOHANDEL A/S - Stokkedrevet 9 - 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 30701601 - Email: tb@va-as.dk

Leasing
Leasing type: Financial
Førstegangsydelse: DKK 47.500
Totalpris i løbetiden: DKK 1
Restværdi: DKK 175.000
Løbetid: 12 mdr.
Antal kilometer inkluderet: 0
Forsikring: Ikke inkluderet
*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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