BMW 530i · 3,0 · aut.
Pris: 109.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2005

1. indreg:

06/2005

Kilometer:

285.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Sølvmetal

Antal døre:

4

Alle vores biler kan finansieres med eller uden udbetaling · MEGET VEDLIGEHOLDT BÅDE KOSMETISK OG MEKANISK · LEVERES
SERVICERET OG NYSYNET · KAN OGSÅ SÆLGES UDEN AFGIFT FOR 45.000KR. UDSTYR: -AUTOMATGEAR
-PARKERINGSSENSOR -HEAD UP DISPLAY -FARTPILOT -LÆDERKABINE -XENONLYS -AFTAGELIGT TRÆK 17" alufælge · 2
zone klima · fjernb. c.lås · kørecomputer · infocenter · startspærre · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme
· el indst. forsæder · 4x el-ruder · el-spejle m/varme · cd/radio · multifunktionsrat · bluetooth · armlæn · kopholder · splitbagsæde ·
læderrat · el komfortsæder · tågelygter · automatisk lys · db. airbags · abs · esp · servo · service ok FRAGTFRI LEVERING I HELE
LANDET · ATTRAKTIV FINANSIERING IGENNEM SANTANDER OG AL FINANS · tager KUN 5 min! Vi tager gerne din bil i bytte ·
kontakt os på tlf. 48 26 01 71 eller besøg os på Thorsvang 8 i Hillerød. Vi holder åben mandag – fredag 08:00-17:00 og søndag
11:00-17:00. Hos Byens autocenter power leasing A/S tager vi Covid-19 seriøst og gør vores yderste for at hjælpe hvor fædreland på
rette spor igen. - vi er ekstra omhyggelige med rengøring - vi giver ikke hånd ved velkomst - vi anvender engangskopper ved
kaffemaskinen - vi spritter rat · instrumentbræt · gearstang og nøgler af efter prøvekørsel - vi tilbyder ekstraordinære priser på vores
salgsbiler i denne periode for at opretholde aktiviteten
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 3,0

Effekt: 258 HK.

Baghjulstræk

Længde: 484 cm.

Tank: 70 l.

Cylinder: 6

Moment: 300

Gear: Automatgear

Bredde: 185 cm.

Km/l: 10,8 l.

Antal ventiler: 24

Topfart: 250 ktm/t.

Højde: 147 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 6,7 sek.

Vægt: 1.475 kg.

DKK 6.200
Produktionsår:
-
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*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.

Byens Autocenter - Thorsvang 8 - 3400 Hillerød Tlf.: (+45) 48 26 01 71 - Email: hillerod@byens-autocenter.dk

