Mercedes C220 · 2,2 · BlueTEC stc. aut.
234.800,Type:

Personvogn

Modelår:

2015

1. indreg:

11/2014

Kilometer:

132.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Sort

Antal døre:

5

Rigtig pæn og velholdt C-klasse blueTEC 7-trins aut/m paddle shift. ILS LED For+bag. Agility-kontrol ( Eco ·normal ·sport ·sport+ ) Org
navi. Park ass for og bag. Nyt services med bremser for og bag og nye dæk. ( digital servicebog ved mercedes) · 16" alufælge · 2 zone
klima · fjernb. c.lås · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · el indst. forsæder
· 4x el-ruder · el-spejle m/varme · automatisk start/stop · navigation · multifunktionsrat · musikstreaming via bluetooth · isofix ·
bagagerumsdækken · kopholder · læderrat · sportssæder · lygtevasker · tågelygter · automatisk lys · led kørelys · fuld led forlygter · 10
airbags · abs · antispin · esp · servo · tagræling · ikke ryger · service ok · diesel partikel filter. Nummerplader 1.380 kr. Bilen kan
leveres med 12 eller 24 mdr. landsdækkende 100% autotjek garantisikring fra kr. 2.990 inkl. moms · vi tilbyder markedets skarpeste og
mest fleksible finansiering – med og uden udbetaling – via AL Finans / santander · kontakt os for en hurtig beregning eller beregn og
ansøg online på www.nemlease.dk · mulighed for landsdækkende levering · vi tager gerne din nuværende bil i bytte · Der tages
forbehold for tastefejl. ·
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 2,2

Effekt: 170 HK.

Baghjulstræk

Længde: 470 cm.

Cylinder: 4

Moment: 400

Gear: Automatgear

Bredde: 181 cm.

Antal ventiler: 16

Topfart: 229 ktm/t.

Højde: 146 cm

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

Vægt: 1.515 kg.

Økonomi
Tank: 41 l.
Km/l: 22,7 l.
Ejerafgift:
DKK 1.750 / halvårlig
Produktionsår:
2014
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Finanseringtilbud
Horsens Autocenter tilbyder at finansiere denne Mercedes C220 i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud
skal du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 234.800. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 60 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 46.960 (20%)

kr. 187.840

kr. 39.084

kr. 226.924

3,55%

7,98%

kr. 3.783

kr. 70.440 (30%)

kr. 164.360

kr. 35.850

kr. 200.210

3,55%

8,36%

kr. 3.337

kr. 93.920 (40%)

kr. 140.880

kr. 32.609

kr. 173.489

3,55%

8,86%

kr. 2.892
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