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Bil / Biler til salgs / Alpina / B4

Legg til favoritt   

Alpina B4
BiTurbo Coupé Allrad 409hk
N55/SJELDEN/SERVET/AUT/H&K

Totalpris

519 990 kr
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Model-
lår
2014

Kilo-
meter
135 00
8 km

Girkass
e
Auto-
mat

Driv-
stoff
Bensin

Bilen selges av et medlem av Norges Bilbransjeforbund
(NBF). Når du kjøper bil av en forhandler som er medlem
av NBF, handler du av en forhandler som har forpliktet seg
til å følge NBF etiske retningslinjer. Dette gir deg som kjø-
per en ekstra trygghet.

Mer om fordelene ved å handle av et NBF medlem.

Bilen selges med 5 års reklamasjonsrett.
Denne bilen selges av en forhandler og dette medfører som et
utgangspunkt at du som kjøper har 5 års reklamasjonsrett mot
skjulte feil og mangler. Reklamasjonsretten kan brukes dersom
bilen er i dårligere stand enn du som kjøper har grunn til å for-
vente, basert på bilens alder, kjørelengde og informasjon du har
fått fra selger. Reklamasjonsretten gjelder fra overlevering av
bilen. Merk at reklamasjonsretten kan være begrenset dersom
forhandler har forretningssted utenfor Norge.

Les mer om reklamasjonsrett på FINNs hjelpesenter.

Flere annonser fra Stjørdal

Auto AS

Medlem av Norges

Bilbransjeforbund

Skreddersydd bil

Innbytte

Vi er stolte av å kun-
ne tilby det lille

ekstra!

Nyttige lenker

Få tilbud på lån for denne
bilen

Medlem

Beskrivelse
Velkommen til Stjørdal Auto AS for en trivelig og trygg bil-
handel!

Ta gjerne kontakt med en av våre selgere for en uforpliktende
og hyggelig bilprat

https://www.finn.no/nbf.html
https://hjelpesenter.finn.no/hc/no/articles/214371225-Reklamasjonsrett-ved-kj%C3%B8p-og-salg-av-bil
https://www.finn.no/car/used/search.html?orgId=1999727178
https://www.finn.no/nbf.html
https://stjordalauto.no/skreddersydd-bil/
https://stjordalauto.no/innbytte/
https://stjordalauto.no/
https://www.finn.no/okonomi/torg/lan/bil/?finnkode=283124378&source=podlet
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Spesifikasjoner
Omregistrering
4 034 kr (avgifter)

Pris eks omreg
515 956 kr

Årsavgift
Nye regler. Les mer

1. gang registrert
04.07.2014

Vedlikehold
Servicehistorikk

Farge
Hvit

Fargebeskrivelse
ALPINWEISS 3 (300)

Interiørfarge
SORT HELSKINN INTERIØR

Hjuldrift

David Krokli
Tlf: 900 86 110
David@stjordalauto.no

Martin Mjønes
Tlf: 930 93 040
Martin@stjordalauto.no

Ken Roger Bolgnes
Tlf: 400 00 173
Ken@stjordalauto.no

Vi besvarer alle henvendelser - vi har tidligere opplevd at mel-
dinger ikke har nådd oss via Finn.no, forsøk da gjerne direkte på
mail eller telefon.

2014 ALPINA B4 Coupé BiTurbo Allrad 409hk (BMW 4-serie
435i xDrive Coupé) klar for salg hos oss!

Dette er et meget pent, og godt utstyrt eksemplar av ALPINA
B4 Coupé! Vi vil gjerne fremheve følgende utstyrspunkter; 3.0-
409hk, Sportsautomat girkasse, NaviPro Navigasjonssystem,
Harman Kardon lydsystem, Helskinn interiør, Bluetooth telefoni,
Elektrisk setejustering, Sort taktrekk, Nøkkelfri start/stop, Sete-
varme, Cruise control, Manuelt håndbrekk, Koppholdere, Lår-
støtte, m.m +++

ALPINA B4 Coupé BiTurbo Allrad er en ombygget BMW 435i
med N55 motor og xDrive firehjulstrekk. Bilen yter råsterke
409 hestekrefter, som sammen med firehjulstrekksystemet
xDrive sørger for et helt enormt skyv, samt. feste til underlaget
uavhengig om det er sommer eller vinter! Bilen er særdeles
godt utstyrt, hvor blant annet sportsautomat girkasse styrker
bilens sportslige egenskaper, særlig sammen med adaptivt un-
derstell som stiver av understellet når du setter bilen i sport! 

En ALPINA B4 Coupé BiTurbo Allrad er dessuten noe helt unikt.
Designet på denne bilen skiller seg ut i svært positiv forstand
med et annet overheng på frontfanger, baklukespoiler, diffusor
på bakfanger, helt spesielle felger, dekaler rundt om på karos-

Vis hele beskrivelsen

https://www.skatteetaten.no/omregistreringsavgift
http://www.skatteetaten.no/no/Person/bil-og-andre-kjoretoy/arsavgift/betale-arsavgift/
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Utstyr

Firehjulsdrift

Effekt
409 Hk

Sylindervolum
3 l

Vekt
1 680 kg

CO2-utslipp
183 g/km

Antall seter
4

Karosseri
Coupe

Antall dører
3

Bilen står i
Norge

Salgsform
Bruktbil til salgs

Avgiftsklasse
Personbil

Chassis nr. (VIN)
WAPBF3200EFR20023

Maksimal tilhengervekt
1 800 kg

Bluetooth

Cruisekontroll

Head-up display
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Gevinglia 98, 7517 Hell

FINN-kode 283124378
Referanse 3466

Rapporter annonse

Annonsen kan være mangelfull. Fullstendig salgsinformasjon og opplysninger iht. opplysningsplikt kan fås direkte fra selger.

Head-up display

Interiør sport

Lettmet. felg sommer

Lettmet. felg vinter

Lys Adaptive kjørelys

Metallic lakk

Navigasjonssystem

Radio DAB+

Radio FM

Skinninteriør

Skinnseter

Sommerdekk

Vinterdekk

https://kart.finn.no/?finnkode=283124378&lat=63.439842&lng=10.889459&mapType=finnvector&showPin=1&bl=1
https://www.finn.no/reportad.html?finnkode=283124378

