Mercedes C220 · 2,2 · BlueTEC stc.
Pris: 209.995,Type:

Personvogn

Modelår:

2015

1. indreg:

09/2014

Kilometer:

162.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Gråmetal

Antal døre:

5

Utrolig velholdt C-klasse i den nye model! + Gerne uvildig fejlfri brugtbilstest og 2 års landsdækkende LC-TRYGHEDSPAKKE +
Vanvittigt flot service historik fra autoriseret Mercedes-Benz værksted & sidst fortaget 01.10.2021 ved 162.000km + Svingbart træk
1.800kg med bremser + Navigation + El komfort sportssæder + El betjent bagklap + LED kørelys & LED baglygter + 16" originale MB
alufælge med Michelin dæk + Håndfrit til mobil & musikstreaming via bluetooth + Euro 6 må kører alle vegne VINTERHJUL: Org. MB
alufælge med gode vinterdæk i tilkøb kr. 3.995 · - (fremstår som nyt og med tpms) 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 · 2 zone klima · fjernb. c.lås · fartpilot · kørecomputer · infocenter · udv. temp. måler · regnsensor ·
sædevarme · el komfortsæder · højdejust. forsæder · 4x el-ruder · el-spejle m/varme · automatisk start/stop · el betjent bagklap ·
dæktryksmåler · elektrisk parkeringsbremse · træthedsregistrering · cd/radio · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil ·
bluetooth · musikstreaming via bluetooth · sd kortlæser · usb tilslutning · armlæn · isofix · bagagerumsdækken · kopholder ·
stofindtræk · læderrat · splitbagsæde · led kørelys · automatisk lys · 6 airbags · abs · antispin · esp · servo · tagræling · ikke ryger ·
nysynet · service ok · brugtbilsattest · svingbart træk (manuel) · diesel partikel filter · sportssæder LIVE VIDEO: Book en personlig
ONLINE FREMVISNING. KASKOFORSIKRING tilbydes billigt · også til nye bilister BYTTEBILER er velkomne ÅBNINGSTIDER og info
på www.LCBILER.dk
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 2,2

Effekt: 170 HK.

Baghjulstræk

Længde: 470 cm.

Tank: 41 l.

Cylinder: 4

Moment: 400

Gear: Manuel gear

Bredde: 181 cm.

Km/l: 23,3 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 230 ktm/t.

Højde: 146 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 7,9 sek.

Vægt: 1.495 kg.

DKK 3.500
Produktionsår:

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

-

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 C220 i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du
benytte dette tilbud skal du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 209.995. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 48 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 41.999 (20%)

kr. 167.996

kr. 38.069

kr. 206.065

4,06%

10,91%

kr. 4.294

kr. 62.999 (30%)

kr. 146.996

kr. 35.071

kr. 182.067

4,06%

11,48%

kr. 3.794

kr. 83.998 (40%)

kr. 125.997

kr. 32.191

kr. 158.188

4,06%

12,28%

kr. 3.296

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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