Mercedes E220 d 2,0 · Advantage AMG stc. aut.
Pris: 549.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2020

1. indreg:

12/2019

Kilometer:

14.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Sort

Antal døre:

5

Næsten ny E-klasse med AMG sports-pakke · widescreen Cockpit og meget mere: -AMG Sports-pakke eksteriør -Avantgarde interiør
-19" AMG letmetalfælge i 10-eget design -Widescreen Cockpit -Comand navigation -AMG fladbundet sportsrat i nappalæder
-Bakkamera -Active Park Assist (kan selv parallelparkere) -Blind Spot Assist -Færdselstavle assistent -Sort lofthimmel -LED High
Performance forlygter -Interiørlister i sort asketræ -Smart-phone integration (Apple CarPlay & Android auto) 2 zone klima · fjernb. c.lås
· parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) · fartpilot · kørecomputer · infocenter · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler ·
regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæder · el-klapbare sidespejle · el-spejle m/varme · bakkamera · elektrisk bagklap ·
automatisk start/stop · dæktryksmåler · ambiente lys · elektrisk parkeringsbremse · cd/radio · multifunktionsrat · bluetooth · sd
kortlæser · usb tilslutning · aux tilslutning · armlæn · isofix · bagagerumsdækken · blanke rudelister · blank tagræling · splitbagsæde ·
automatisk lys · abs · esp · servo · 1 ejer · service ok · diesel partikel filter Vi tilbyder attraktive priser på finansiering med og uden
udbetaling. Kontakt os · så laver vi hurtigt en beregning. Carplace.dk - Tlf: 69 155 888
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 2,0

Effekt: 194 HK.

Baghjulstræk

Længde: 493 cm.

Cylinder: 4

Moment: 400

Gear: Automatgear

Bredde: 185 cm.

Antal ventiler: 16

Topfart: 235 ktm/t.

Højde: 148 cm

0-100 km/t.: 7,70 sek.

Vægt: 1.680 kg.
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Økonomi
Tank: 66 l.
Km/l: 21,6 l.
Ejerafgift:
DKK 4.380

Finanseringtilbud
Carplace A/S tilbyder at finansiere denne Mercedes E220 d 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. 48.453

kr. 378.393

1,70%

3,53%

kr. 3.942

kr. 164.970 (30%) kr. 384.930

kr. 53.041

kr. 437.971

1,70%

3,32%

kr. 4.563

kr. 109.980 (20%) kr. 439.920

kr. 57.529

kr. 497.449

1,70%

3,15%

kr. 5.182

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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