Mercedes C220 d · 2,2 · Business stc. aut.
Pris: 249.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2017

1. indreg:

01/2017

Kilometer:

149.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Sortmetal

Antal døre:

5

⭐️⭐️BILPORTALEN - VEJEN TIL ET TRYGT KØB ⭐️⭐️
BEMÆRK UDSTYR PÅ DENNE BIL: • 17" Alufælge • Navigation • Multifunktionsrat • El. indst. sæder • Læderindtræk • Bluetooth •
Parkeringssensor bag • Og meget mere… aut.gear/tiptronic · alu. · 17" alufælge · vinterhjul · airc. · fuldaut. klima · 2 zone klima · c.lås ·
fjernb. c.lås · parkeringssensor (bag) · ratgearskifte · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · udv. temp. måler · regnsensor
· sædevarme · højdejust. forsæder · højdejust. førersæde · el indst. forsæder · el indst. førersæde · el-ruder · 4x el-ruder · el-spejle ·
automatisk start/stop · el betjent bagklap · dæktryksmåler · adaptiv undervogn · elektrisk parkeringsbremse · cd · cd/radio · navigation ·
multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming via bluetooth · sd kortlæser · usb tilslutning · armlæn · isofix ·
bagagerumsdækken · kopholder · kunstlæder · splitbagsæde · læderrat · el komfortsæder · integrerede børnesæder · automatisk lys ·
airbag · db. airbags · abs · antispin · esp · servo · tagræling · ikke ryger · diesel partikel filter -------------------------------------BILPORTALEN ER BEDST PÅ:
✔️ Danmarks absolut bedste priser på alle vores biler. ✔️Vi gør alt for at du føler dig tryg igennem hele forløbet. ✔️Markedets bedste
forsikring fra Kr. 276 · - i måneden (fri kilometer · redningshjælp · gratis reparation af stenslag) ✔️ Markedets bedste finansering fra 0 ·
99% i rente. Vi tilbyder variabel eller fast rente samt lån med eller uden udbetaling. ✔️ Alle vores biler er nøje udvalgt · købt samt betalt
og ingen kommisionsbiler. ✔️Vi sætter en stor ære i at have kundetilfredshed i top. (Trustpilot 5 ud af 5 stjerner)
-------------------------------------- BILPORTALEN TILBYDER: • Videofremvisning af vores biler · så i ikke er et sekund i tvivl om hvordan
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bilen fremstår. • Mulighed for landsdækkende levering. • Kontakt os og få en hurtig beregning af finansiering. • Vi tager alle biler i bytte
uanset stand. • 100% Autotjek-garanti fra 12-36 måneder med brugtbilsattest. -------------------------------------- OM BILPORTALEN: Vi er
beliggende centralt i Jylland. Åbningstider Mandag - Fredag 8-17 og Søndag 12-15. Telefon: 93 60 40 93. E-mail: Salg@bil-portalen.dk
-------------------------------------- Vi glæder os til at se eller høre fra jer ὄἿ ·
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Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 2,2

Effekt: 170 HK.

Baghjulstræk

Længde: 470 cm.

Tank: 66 l.

Cylinder: 4

Moment: 400

Gear: Automatgear

Bredde: 181 cm.

Km/l: 22,7 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 229 ktm/t.

Højde: 146 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 7,6 sek.

Vægt: 1.515 kg.

DKK 3.500
Produktionsår:
-
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Finanseringtilbud
BilPortalen tilbyder at finansiere denne Mercedes C220 d i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du
blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 249.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 84 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 49.980 (20%)

kr. 199.920

kr. 39.160

kr. 239.080

2,01%

5,35%

kr. 2.847

kr. 74.970 (30%)

kr. 174.930

kr. 36.241

kr. 211.171

2,01%

5,64%

kr. 2.514

kr. 99.960 (40%)

kr. 149.940

kr. 33.309

kr. 183.249

2,01%

6,04%

kr. 2.182

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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