Mercedes E250 · 2,2 · CDi Avantgarde stc. aut.
Pris: 249.800,Type:

Personvogn

Modelår:

2013

1. indreg:

10/2013

Kilometer:

240.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:
Antal døre:

5

AMG Styling pakke Lædersæder Panoramatag LED lygter Bagkamera 18" alufælge · 2 zone klima · fjernb. c.lås · parkeringssensor
(bag) · parkeringssensor (for) · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme ·
højdejust. forsæder · el-soltag · glastag · 4x el-ruder · el-klapbare sidespejle m. varme · nøglefri betjening · automatisk start/stop · el
betjent bagklap · dæktryksmåler · cd/radio · navigation · multifunktionsrat · bluetooth · musikstreaming via bluetooth · armlæn · isofix ·
bagagerumsdækken · kopholder · læderindtræk · splitbagsæde · læderrat · sportssæder · led kørelys · automatisk lys · 7 airbags · abs
· esp · servo · køl i handskerum · tagræling · tonede ruder · mørktonede ruder i bag · service ok · svingbart træk (manuel) · el indst.
forsæder · bakkamera · automatisk parkerings system
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 2,2

Effekt: 204 HK.

Baghjulstræk

Længde: 491 cm.

Tank: 59 l.

Cylinder: 4

Moment: 500

Gear: Automatgear

Bredde: 185 cm.

Km/l: 18,1 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 232 ktm/t.

Højde: 151 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 7,8 sek.

Vægt: 1.785 kg.

DKK 6.160
Produktionsår:
-

Mica Horsens - Ormhøjgårdvej 4 - 8700 Horsens Tlf.: (+45) 40 27 76 55 - Email: graense-nielsen@youseepost.dk

Finanseringtilbud
Mica Horsens ApS tilbyder at finansiere denne Mercedes E250 i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud skal du blot
nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 249.800. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 60 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 50.210 (20%)

kr. 199.590

kr. 44.615

kr. 244.205

3,55%

8,31%

kr. 4.071

kr. 74.940 (30%)

kr. 174.860

kr. 41.857

kr. 216.717

3,55%

8,88%

kr. 3.612

kr. 99.920 (40%)

kr. 149.880

kr. 39.067

kr. 188.947

3,55%

9,64%

kr. 3.150

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.

Mica Horsens - Ormhøjgårdvej 4 - 8700 Horsens Tlf.: (+45) 40 27 76 55 - Email: graense-nielsen@youseepost.dk

