Mercedes E220 d · 2,0 · Coupé aut.

Pris: 399.800,Type:

Personvogn

Modelår:

2017

1. indreg:

08/2017

Kilometer:

82.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Hvid

Antal døre:

2

19" alufælge · vinterhjul · aut.gear/tiptronic · 2 zone klima · fuldaut. klima · fjernb. c.lås · fartpilot · kørecomputer · infocenter ·
startspærre · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæder · el indst. forsæder · 4x el-ruder
· el-spejle · bakkamera · parkeringssensor (for) · parkeringssensor (bag) · cd/radio · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil ·
bluetooth · musikstreaming via bluetooth · sd kortlæser · usb tilslutning · aux tilslutning · armlæn · isofix · kopholder · læderindtræk ·
splitbagsæde · læderrat · sportssæder · fuld led forlygter · led kørelys · 8 airbags · abs · esp · servo · mørktonede ruder i bag · service
ok
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 2,0

Effekt: 194 HK.

Baghjulstræk

Længde: 483 cm.

Cylinder: 4

Moment: 400

Gear: Automatgear

Bredde: 186 cm.

Antal ventiler: 16

Topfart: 242 ktm/t.

Højde: 143 cm

0-100 km/t.: 7,4 sek.

Vægt: 1.635 kg.

Økonomi
Tank: 66 l.
Km/l: 23,8 l.
Ejerafgift:
DKK 3.520
Produktionsår:
-

Nextcar.dk - Hjerndrupvej 5 - 6070 Christiansfeld Tlf.: (+45) 29 80 69 68 - Email: jesper@nextcar.dk

Finanseringtilbud
Nextcar.dk ApS tilbyder at finansiere denne Mercedes E220 d i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud skal du blot
nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 399.800. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 80.360 (20%)

kr. 319.440

kr. 57.717

kr. 377.157

1,66%

4,24%

kr. 3.929

kr. 119.940 (30%) kr. 279.860

kr. 52.109

kr. 331.969

1,66%

4,37%

kr. 3.459

kr. 159.920 (40%) kr. 239.880

kr. 46.560

kr. 286.440

1,66%

4,55%

kr. 2.984

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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