Mercedes E220 · 2,2 · BlueTEC Edition E stc. aut.
Pris: 239.500,Type:

Personvogn

Modelår:

2015

1. indreg:

12/2014

Kilometer:

283.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Sølvmetal

Antal døre:

5

9-TRINS aut.gear/tiptronic · ratgearskifte · COMAND navigation · LED Intell. Light System (ILS) fuld LED forlygter · kurvelys · el indst.
forsæder med sædevarme og kold luft · læderindtræk · svingbart træk (manuel) · fabriksmonteret motorkabinevarmer med fjernb. · 2
zone klima · LINGUATRONIC stemmestyring · Parameterstyring · el betjent bagklap · parkeringssensor (for) · parkeringssensor (bag) ·
18" AMG alufælge · 16" alufælge vinterhjul · regnsensor · fartpilot · LED kørelys · køl i handskerum · fjernb. c.lås · kørecomputer ·
infocenter · startspærre · udv. temp. måler · højdejust. forsæder · 4x el-ruder · el-spejle m/varme · automatisk start/stop ·
dæktryksmåler · ATTENTION ASSIST træthedsregistrering · cd/radio · multifunktionsrat · bluetooth · håndfrit til mobil · musikstreaming
via bluetooth · sd kortlæser · usb tilslutning · aux tilslutning · armlæn · isofix · bagagerumsdækken · kopholder · splitbagsæde ·
læderrat · automatisk lys · 9 airbags · abs · antispin · esp · servo · tagræling · ikke ryger · service ok · diesel partikel filter · BEMÆRK
UDSTYR! · Ualmindelig velholdt og veludstyret E220 BlueTEC Edition E stc. med den stærke 2.2 BlueTEC Mercedes motor og det nye
velkørende 9-TRINS aut.gear · Skal ses og prøves! · Euro VI · 21.2 km/l og kun kr. 2.230.- i halvårlig ejerafgift · Attraktiv finansiering
tilbydes · Åben alle ugens dage efter aftale · Undgå at køre forgæves · Ring i forvejen tlf. 51 21 36 62 · Vi finder tid - når du har tid · Se
flere top-klargjorte biler på www.kholmbiler.dk
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 2,2

Effekt: 170 HK.

Baghjulstræk

Længde: 491 cm.

Tank: 59 l.

Cylinder: 4

Moment: 400

Gear: Automatgear

Bredde: 185 cm.

Km/l: 21,2 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 222 ktm/t.

Højde: 151 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 8,6 sek.

Vægt: 1.745 kg.

DKK 4.460
Produktionsår:
-

K. Holm Biler ApS - Fabriksvej 8 - 6650 Brørup Tlf.: (+45) 51 21 36 62 - Email: kh@kholmbiler.dk

Finanseringtilbud
K. Holm Biler ApS tilbyder at finansiere denne Mercedes E220 i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud skal du blot
nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 239.500. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 60 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 48.140 (20%)

kr. 191.360

kr. 51.967

kr. 243.327

5,01%

10,04%

kr. 4.056

kr. 71.850 (30%)

kr. 167.650

kr. 48.469

kr. 216.119

5,01%

10,67%

kr. 3.602

kr. 95.800 (40%)

kr. 143.700

kr. 44.815

kr. 188.515

5,01%

11,49%

kr. 3.143

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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