Mercedes CL63 · 6,3 · AMG aut.
Pris: 200.000,Type:

Personvogn

Modelår:

2008

1. indreg:

09/2008

Kilometer:

184.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Sortmetal

Antal døre:

2

Bemærk prisen er uden afgift men med MOMS. Leasing forslag: (Privat) * Førstegangs ydelse: 55.000 kr * Leasing ydelse: 5.326 kr *
12 mdr.periode. * Bilens pris efter 12 mdr. 128.000 kr + moms og afgift. Så er boss bilen ankommet hos os og der er ikke andet at sige
end at denne Mercedes CL63 bare er formidabel på vejen · ikke ret mange af dem til salg i DK. Af udstyr kan der nævnes Dejlig
massage i sæder · mens man kører bedre bliver det bare ikke og dernæst bakkamera · xenonlys · tågelygter · lygtevasker ·
sportssæder · airbag · c.lås · fjernb. c.lås · fartpilot · kørecomputer · infocenter · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · el indst.
forsæder · el-soltag · 4x el-ruder · armlæn · bagagerumsdækken · kopholder · stofindtræk · usb tilslutning · adaptiv undervogn · alu. ·
el-klapbare sidespejle m. varme · abs · antispin · esp · servo · lev. nysynet · brugtbilsattest · læderindtræk · læderrat · vinterhjul · 20"
alufælge · aut. · adaptiv fartpilot · automatisk start/stop · el betjent bagklap · dæktryksmåler · elektrisk parkeringsbremse · automatisk
lys · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming via bluetooth · el indst. førersæde m. memory · airc. ·
blindvinkelsassistent Husk alle biler hos Asbjørn Biler leveres med 100% Autotjek som også indeholder syn af bilen. Det handler om
tryghed. Læs mere om 100% Autotjek på 100%autotjek.dk FINANSIERING MED OG UDEN UDBETALING TILBYDES
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 6,3

Effekt: 525 HK.

Baghjulstræk

Længde: 506 cm.

Cylinder: 8

Moment: 630

Gear: Automatgear

Bredde: 187 cm.

Antal ventiler: 32

Topfart: 250 ktm/t.

Højde: 142 cm

0-100 km/t.: 4,6 sek.

Vægt: 1.985 kg.

Økonomi
Tank: 90 l.
Km/l: 6,7 l.
Ejerafgift:
DKK 13.360
Produktionsår:
-
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*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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