Mercedes E220 d · 2,0 · Avantgarde stc. aut.
Pris: 419.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2018

1. indreg:

12/2017

Kilometer:

73.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Gråmetal

Antal døre:

5

2018 model · 9-trins aut.gear/tiptronic · prisen er incl. nr.plader og leveringsomk. · stor 11.5" skærm · 17" alufælge samt 17" vinteralu. ·
sportssæder · dellæder · high performance fuld led forlygter · led kørelys · navigation · bluetooth · 2 zone klima · el indst. forsæder ·
sportslædermultirat med gearskiftpaler · ratstyret stereo m.usb indg. · parkeringssensor for/bag samt automatisk parkerings system og
bakkamera · nøglefri betjening · el betjent bagklap · automatisk nødbremsesystem · attention assist · MB connect · fartpilot · auto.
nedbl. bakspejl · regnsensor · sædevarme · kørecomputer · dynamic select · ambient premium interiørlys · større tank · armlæn · isofix
· kopholder · 4x el-ruder · el-klapbare sidespejle · fjernb. c.lås · tonede ruder · Avantgarde interiør/exteriør · blanke tagrails/rudelister ·
træk kan monteres fra kr.6.000 · Selenite gråmetal · 7 airbags · esp · 1 ejer · service ok · optil 2 års garanti og/eller fejlfri fdm-attest ·
billig finansiering samt leasing tilbydes ¤ 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: 2,0

Effekt: 194 HK.

Baghjulstræk

Længde: 493 cm.

Cylinder: 4

Moment: 400

Gear: Automatgear

Bredde: 185 cm.

Antal ventiler: 16

Topfart: 235 ktm/t.

Højde: 148 cm

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

Vægt: 1.680 kg.

Økonomi
Tank: 66 l.
Km/l: 23,8 l.
Ejerafgift:
DKK 4.000
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 E220 d i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud skal du
blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 419.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 84.400 (20%)

kr. 335.500

kr. 69.152

kr. 404.652

2,22%

4,82%

kr. 4.216

kr. 125.970 (30%) kr. 293.930

kr. 62.339

kr. 356.269

2,22%

4,95%

kr. 3.712

kr. 167.960 (40%) kr. 251.940

kr. 55.376

kr. 307.316

2,22%

5,13%

kr. 3.202

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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