BMW 535d Touring (272 HK), 3/2006, KM 88.000 fra Nordic Flex Leasing AB
Diesel, registreret første gang: 3/2006, karbon-sort metal, sort læder, 272hk, ny model, panorama soltag, Msportspakke, bi-Xenon m. kurvelys, aktiv styring, dynamic drive, komfortpakke m. multikontursæder, head-up
display, 18" alufælge m. nye 245/40 run-flat dæk, fuldautomatisk klima, sædevarme, regnsensor, 4 el-ruder,
rullegardin ved bagruder, el-spejle, 16:9 navi proff, TV-funktion, multifunktionsrat, armlæn, M-læderrat,
xenon, tågelygter, lygtevasker, 8 airbags, esp, tonede ruder, PDC, sort træindlæg, el-bagklap, keyless-go,
aktiv fartpilot, alarm, bagagerumsdække, oliefyr + m.m. Alle service, nysynet, top stand!

Depositum (inkl. moms)

: DKK 110.000*

GPS ”TrippleTrack” satellit overvågning (+ moms)

: DKK 4.500

Fuld kasko og ansvarsforsikring (kr. 10.000 i selvrisiko)

: DKK 12.000

Registreringsafgift for 12 måneder (+ moms)

: DKK 32.000

Kontraktoprettelse (+ moms)

: DKK 10.000

Lev. omk. (+ moms)

: DKK 2.500

Tinglysningsdokumenter (+ moms)

: DKK 800

25 % moms

: DKK 12.450

Betaling ved indgåelse af kontrakt i alt

: DKK 184.250

Månedlig ydelse (inkl. moms)

: DKK 5.730

*) Depositum refunderes efter endt leasing.
Priserne i tilbuddet kan varierer lidt alt efter udstyr, kilometer og stand på den konkrete bil
og lægges først endeligt fast, når den præcise afgiftsvurdering har fundet sted, hvorefter
leasingkontrakten underskrives. Nærværende tilbud er udarbejdet på en 12 mdr. aftale
med mulighed for at kunne forlænge med yderligere 6-12-18-24 mdr.
Aftalen kan opsiges med en måneds varsel fra begge parters side. I tilbuddet indgår der
fuld kasko- og ansvarsforsikring samt GPS satellitovervågning.
Afgiften er sat ud fra bilens pris i Danmark svarende til ca. DKK 595.000.
Ring for yderligere informationer, for uddybelse af nærværende tilbud eller forespørgsel på
anden bil efter eget ønske.
Med venlig hilsen
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