Mercedes C200 · 2,0 · stc.
Pris: 249.990,Type:

Personvogn

Modelår:

2015

1. indreg:

06/2015

Kilometer:

133.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Hvid

Antal døre:

5

VI SIDDER KLAR PÅ TELEFONEN (30110080) · PÅ MAIL (salg@lcbiler.dk) · PÅ CHAT (via hjemmesiden) OG VI KAN SÅGAR LAVE
EN FLOT VIDEOPRÆSENTATION AF VORES BILER. Netop kommet ind - under klargøring - flere fotos kommer snart - book en
prøvetur allerede nu! Meget veludstyret bil med fuld servicehistorik hos Mercedes. Lækker 183HK benzinmotor - forbrug km/l 18 ·3. +
Navigation originalt Mercedes + elektriske sportssæder + Fartpilot + Integreret børnesæder + Xenonlygter + El. bagklap + 2 zones
klimaanlæg FINANSIERING: Med og uden udbetaling – få altid et personligt tilbud! KVALITET: Testet og bestået vores 125 punkters
kvalitetskontrol og 24 mdr. reklamationsret FULD UDSTYRSLISTE: 16" alufælge · vinterhjul · 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 · el betjent bagklap · dæktryksmåler · elektrisk parkeringsbremse · cd/radio · navigation ·
multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · usb tilslutning · aux tilslutning · armlæn · isofix · bagagerumsdækken · kopholder ·
læderindtræk · splitbagsæde · læderrat · sportssæder · integrerede børnesæder · xenonlys · automatisk lys · led kørelys · 6 airbags ·
abs · antispin · esp · servo · automatisk nødbremsesystem · tagræling · tonede ruder · ikke ryger · nysynet · service ok · brugtbilsattest
· træk Org. Mercedes vinterhjul kan tilkøbes kr 3.000 ·- LIVE VIDEO: Book en personlig ONLINE FREMVISNING. CORONA - Du kan
trygt handle hos LC BILER - vi følger myndighedernes anvisninger KASKOFORSIKRING tilbydes billigt · også til nye bilister
BYTTEBILER er velkomne ÅBNINGSTIDER og info på www.LCBILER.dk
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 2,0

Effekt: 184 HK.

Baghjulstræk

Længde: 470 cm.

Tank: 41 l.

Cylinder: 4

Moment: 300

Gear: Manuel gear

Bredde: 181 cm.

Km/l: 18,2 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 235 ktm/t.

Højde: 146 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 7,70 sek.

Vægt: 1.395 kg.

DKK 1.280
Produktionsår:

LC BILER / Egedal Autocenter A/S - Skatskærvej 1 - 3650 Ølstykke Tlf.: (+45) 30110080 - Email: salg@lcbiler.dk

Finanseringtilbud
LC BILER / Egedal Autocenter A/S tilbyder at finansiere denne Mercedes C200 i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du
benytte dette tilbud skal du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 249.990. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 72 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 49.998 (20%)

kr. 199.992

kr. 49.208

kr. 249.200

3,55%

7,80%

kr. 3.462

kr. 74.997 (30%)

kr. 174.993

kr. 45.023

kr. 220.016

3,55%

8,14%

kr. 3.056

kr. 99.996 (40%)

kr. 149.994

kr. 40.834

kr. 190.828

3,55%

8,60%

kr. 2.651

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.

LC BILER / Egedal Autocenter A/S - Skatskærvej 1 - 3650 Ølstykke Tlf.: (+45) 30110080 - Email: salg@lcbiler.dk

