airbags · ISOFIX i begge bagsæder · Attention Assist · Collision Preventio

Mercedes C220 d · 2,2 · Avantgarde
stc.
aut.
Dørtrinsbeskyttere
i rustfri stål
· Ultraskarp finansiering tilbydes. Husk at a
også indeholder
syn
af
bilen.
Det
handler om
tryghed.
Læs mere om 100%
Pris: 3.438,pr.
md.
samt Finansiering med og uden udbetaling tilbydes! aut.gear/tiptronic · 17
inkl. moms
(bag) · parkeringssensor
(for) · ratgearskifte · fartpilot · kørecomputer · hø

stofindtræk · isofix · aux tilslutning · sd kortlæser · nøglefri betjening · auto

multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming via blueto

Type:

Personvogn

ruder i bag · ikke ryger · lev. nysynet · service ok · brugtbilsattest · diesel

Modelår:
tagræling LEASING
FORSLAG: Alle priser2015
er inkl. moms. Leasingydelse:

varighed: 12 md. · førstegangsydelse: 37.500 kr. · restværdi: 123.472 kr. ·

1. indreg:

03/2015

kaskoforsikring: ikke inkluderet · service og vedligeholdelse ikke inkludere
Motor

Kilometer:

Ydelse

125.000 km.

Transmission

Volume: 2,2 Brændstof:

Effekt: 170 HK.
Diesel

Baghjulstræk

Cylinder: 4

Moment: 400

Farve:
Antal ventiler:
16

Hvid
Topfart: 229 ktm/t.

Gear: Automatg

Antal døre: 0-100 km/t.: 7,60
5 sek.

NYHED - NETOP HJEMKOMMET FRA STUTTGART! · HIGHLIGHTS: BURMESTER PREMIUM SOUND SYSTEM/NIGHT
PAKKE/AVANTGARDE EXTERIØR/LED HIGH PERFORMANCE/KEYLESS GO/GARMIN MAP PILOT NAVIGATION! Faceliftet
2015-model af den nye W205 Mercedes Benz C-Klasse. Helt rustfri importbil helt nede fra Stuttgart i Sydtyskland! · Bilen har kørt
125.000 km. Alle service udført aut. hos Mercedes Benz. Sidste service 10/2019 ved 1096.623 km. · Vi leverer naturligvis bilen helt
nysynet og nyserviceret inkl. betryggende Autotjek garanti - læs mere om dette nederst i annoncen! Bilen fremtræder virkelig skarp og
elegant i den flotte "Polar White" der står i superflot kontrast til de mange blanksorte elementer i "Night"-pakken!. Der medfølger et sæt
fine orig. 16 alufælge med gode vinterdæk! · På motorsiden får man assistance fra en yderst driftsikker og momentstærk 2.2 liters
Euro6 dieselmaskine med hele 170 heste der tøjles af den unikke ratbetjente 7G-Tronic automatgearkasse inkl. skiftepads bag rattet ·
der udover sin silkebløde skiftekarakteristik kendetegnes ved sin utrolig store holdbarhed. Fra udstyrslisten kan vi nævne: Nightpakken
tilfører tiltrækkende detaljer: Mange eksteriørelementer er udført i sort højglans. Det understreger den sportslige karakter og din bils
særlige individualitet. Og dermed signalerer du · at du har flair for ekspressivt design og eksklusiv sportslighed · Orig. 17" alufælge i
blanksort/glanspoleret 5-eget dobbelteger design · Eksklusivt Burmester Premium Surround Sound System - Et perfekt afstemt
musiksystem med 13 højtydende højtalere som sikrer en afbalanceret dynamisk afspilning · 9 kanals DSP forstærker med en
udgangseffekt på ikke mindre end 590 watt.! · · LED High Performance forlygter · AUDIO 20 Multimediasystem med højtopløseligt 7"
farvedisplay · som kombinerer entertainment · information og kommunikation samt komplet Garmin Map Pilot navigation med
Europakort samt Dansk menu og tale · Keyless Start-/Stop funktion · Aktiv Parkeringsassistent inkl. parkeringssensorer både for og
bag · El-betjent bagklap via både nøgle og kabine · Fartpilot med begrænser-funkiton · Sorte tagrails · Sædekomfortpakke med
elektrisk lændestøtte samt udtræk til lårstøtte i begge sider · Fuldautomatisk 2-zonet klimaanlæg · Sædevarme i 3-nivauer ·
Varmeafvisende og mørktonede "Privacy"-ruder i bag · Spejlhuse samt tagrails i sort højglans · Sportslæderrat i glat læder med
12-tasters multifunktion · Midterkonsol i sort højglans "Pianolook" · Stort dobbelt midterarmlæn USB-indgang · Dobbelt kopholder · 7
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Leasing
Leasing type: Financial
Førstegangsydelse: DKK 37.500
Totalpris i løbetiden: DKK 78.756
Restværdi: DKK 123.472
Løbetid: 12 mdr.
Antal kilometer inkluderet: 0
Forsikring: Ikke inkluderet
*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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