Attention Assist · Collision Prevention Assist · ESP · Startspærre · Dæktry

Mercedes C200 · 2,0 · Cabriolet
aut.
biler hos
Asbjørn Biler leveres med 100% Autotjek som også indeholder s
Tryghed på 100%autotjek.dk.
Finansiering med og uden udbetaling tilbyd
Pris: 549.900,-

klima · parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) · ratgearskifte · far

forsæder · el indst. førersæde m. memory · læderrat · læderindtræk · kop

Type:
Personvogn
mobil · multifunktionsrat
· navigation · bakkamera
· el-klapbare sidespejle
sportssæder · led kørelys · 7 airbags · esp · blindvinkelsassistent · 1 ejer

Modelår:

2017

Alle priser er inkl. moms. Leasingydelse: 5.666 kr./md. · leasing type: fina

60.000 kr. · restværdi:
i løbetiden: 127.992 kr. · årlig
1. indreg:212.500 kr. · totalpris09/2017
og vedligeholdelse: ikke inkluderet · andre kommentarer:

Kilometer:

Motor
Volume: 2,0
Cylinder: 4

Brændstof:
Farve:

Antal ventiler: 16

8.000 km.

Ydelse

Benzin

Transmission

Effekt: 184 HK.

Baghjulstræk

Moment: 300 Sortmetal

Gear: Automatg

Topfart: 233 ktm/t.

Antal døre: 0-100 km/t.: 7,80
2 sek.

NYHED - NETOP LIGE HJEMKOMMET! · HIGHLIGHTS: CABRIO COMFORT PAKKE/ MEMORY PAKKE/LED HIGH
PERFORMANCE LYGTER/GARMIN MAP NAVIGATION/AKTIV PARKERINGS SYSTEM INKL. BAKKAMERA! · Faceliftet 2017-model
med UNIKKE 7.789 km. på samvittigheden. Ualmindelig smuk og tidløs 4-personers Cabriolet af bedste kaliber - nemlig den nye
C-Klasse fra Mercedes Benz. Forlæng den dejlige Danske sommer med en af markedets mest komfortable og lydsvage
luksuscabrioleter. Kvik og økonomisk benzinmotor med hele 184HK og den nye suveræne og silkebløde 9-trins 9G-Tronic
automatgearkasse · Knivskarp optik i den elegante "Obsisian Black Metallic" med Bilen er helt rigtigt skruet sammen med bl.a. sorte
sportssæder med ægte fuldlæder med støbte nakkestøtter og elektrisk selefremføring. Herudover har bilen Cabrio Komfort Pakke med
den unikke AIRSCARF headspace hovedrumsvarmer der er med til at forlænge sæsonen for kørsel i åben bil markant. Med et tryk på
en knap suges luft ind bagpå nakkestøtterne via propeller · varmes op og strømmer ud gennem en dyse foran sæder og varmer
nakken som et usynligt tørklæde. Temperaturen er justerbar i 3 trin og kan justeres individuelt til begge forsæder ligesom luftstrømmen
kan justeres i højden. En anden helt unik feature at have i en åben vogn er AIRCAP-systemet til trækstyring · der er placeret over
forruden. Dette gør det muligt at køre med åbent tag selv ved lave temperaturer og reducerer træk markant for optimal komfort. Fra
udstyrslisten kan endvidere nævnes: LED High Performance forlygter · Garmin Map Pilot navigation · Keyless Go Start/Stop! · Aktiv
Parkeringsassistent inkl. bakkamera i farver OG parkeringssensorer både for og bag · Blind Spot Assist (Dødvinkelassistent)
Spejlpakke med el-klapbare sidespejle · Memory pakke med elektrisk hukommelse af både fører- og passagersæde · ratstamme &
sidespejle · Fuldautomatisk 2-zonet klimaanlæg · Fartpilot med begrænser funktion · Sædevarme i 3 niveauer · 7" farveskærm med
bl.a. Bluetooth til både Audio og Mobiltelefon samt kørecomputer og et hav af funktioner til bilens talrige funktioner · Sportslæderrat i
glat læder med gearskiftepads bag rattet samt 12-tasters multifunktion · Spejlpakke med el-klapbare sidespejle samt automatisk
nedblænding af fører- og bakspejl. Endvidere kantstensautomatik på højre sidespejl · Dekorpaneler i ægte børstet aluminium · 4
Elruder · Opbevaringsspakke · Stort dobbelt midterarmlæn USB-indgang · Dobbelt kopholder · 7 airbags · ISOFIX i begge bagsæder ·

Asbjørn Biler - Faurgaarden 5B - 4300 Holbæk Tlf.: (+45) 59451812 - Email: jacob@asbjornbiler.dk

Finanseringtilbud
Asbjørn Biler tilbyder at finansiere denne Mercedes C200 i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du
blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 549.900. Lånetype: Fast rente. Løbetid: 96 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 219.960 (40%) kr. 329.940

Lånebeløb

kr. 65.804

kr. 395.744

2,52%

4,75%

kr. 4.123

kr. 164.970 (30%) kr. 384.930

kr. 74.117

kr. 459.047

2,52%

4,59%

kr. 4.782

kr. 109.980 (20%) kr. 439.920

kr. 82.310

kr. 522.230

2,52%

4,47%

kr. 5.441

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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