Mercedes C220 d · 2,2 · Business stc. aut.
Pris: 304.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2018

1. indreg:

10/2017

Kilometer:

118.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Sortmetal

Antal døre:

5

Grundet Corona restriktioner for detailhandlen må vi ikke fremvise vore biler for privatpersoner på egen adresse i perioden 24.12.20 til
og med 07.02.2021- Er du erhvervskunde er butikken stadig åben for dig. Fremvisning for private vil kunne ske udenfor firmaets
adresse imod forudgående aftale omkring tid og sted. Vi sidder i vor normale åbningstid klar ved telefonerne og besvarer løbende
mails. Biler der er købt og betalt vil kunne udleveres i lukkeperioden. 2018 model · 9 trins aut.gear/tiptronic · pris incl. nr.plader og
leveringsomk. · bemærk udstyret på denne bil · el-svingbart træk · LED high performance forlygter · adaptiv fartpilot · navigation ·
bakkamera · nøglefri start · 2 zone klima · læderindtræk · lædermultirat m.gearskiftepaler · 16" alufælge · armlæn · ratstyret cd/radio
m.usb indg. · tonede ruder · isofix · bremse samt attention assist · dynamic select · integrerede børnestole · el-bagklap · regnsensor ·
sædevarme · kørecomputer · 4x el-ruder · sammenklap.el-spejle · fjernb. c.lås · el indst. forsæder · sportssæder · større tank · MB
connect · touchpad · 9 airbags · esp · 1 ejer · service ok · optil 2 års garanti og/eller fejlfri fdm-attest · billig finansiering samt leasing
tilbydes · Obsidian sortmetal ¤ Komplet mekanisk samt kosmetisk klargøring ¤ Mulighed for udvidet 2 årig drivliniegaranti ¤ Mulighed
for fejlfri fdm- eller Applaus brugtbilstest ¤ Skriftlig km.Garanti ¤ Restgældsgaranti ¤ Medlem af FDM · Autobranchen Danmark ·
Silkeborg Bilernes By ¤ Toprating på Trustpilot ¤ Mere end 60 års erfaring med brugte biler ¤ Kundevenlige åbningstider ¤ Se mere på
www.autoforum-silkeborg.dk
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.: 7,60 sek.

Vægt: 1.515 kg.

Økonomi
Tank: 66 l.
Km/l: 22,7 l.
Ejerafgift:
DKK 3.520
Produktionsår:

Silkeborg Autoforum A/S - Bredhøjvej 2-4 - 8600 Silkeborg Tlf.: (+45) 86 82 82 00 - Email: klaus@autoforum-silkeborg.dk

Finanseringtilbud
Silkeborg Autoforum A/S tilbyder at finansiere denne Mercedes C220 d i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud skal du
blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 304.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 61.285 (20%)

kr. 243.615

kr. 53.993

kr. 297.608

2,22%

5,18%

kr. 3.101

kr. 91.470 (30%)

kr. 213.430

kr. 49.002

kr. 262.432

2,22%

5,35%

kr. 2.734

kr. 121.960 (40%) kr. 182.940

kr. 44.879

kr. 227.819

2,22%

5,70%

kr. 2.374

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.

Silkeborg Autoforum A/S - Bredhøjvej 2-4 - 8600 Silkeborg Tlf.: (+45) 86 82 82 00 - Email: klaus@autoforum-silkeborg.dk

