Mercedes C43 3,0 · AMG stc. aut. 4Matic Van
Pris: 499.900,inkl. moms
Type:
-Moms

Varevogn

Modelår:

2017

1. indreg:

05/2017

Kilometer:

91.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Gråmetal

Antal døre:

5

Perfekt sammensat og hysterisk velholdt Mercedes C43 AMG VAN inkl. moms. -Selenitgrå metallak -Aftageligt anhængertræk -AMG
Interiør og Eksteriør pakke -Distronic Plus (adaptiv fartpilot) -Lane og Blind spot assist -Elektrisk Panoramasoltag -Memorypakke
(forsæder el. indst. m. memory) -El. just. multifunktionsrat -Head Up Display -Burmester sound system -Keyless GO (start og entry)
-ILS LED forlygter -Sportsudstødning Ratgearskifte · 19" alufælge · 2 zone klima · fjernb. c.lås · nøglefri betjening · kørecomputer ·
infocenter · startspærre · auto. nedbl. bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · el indst. forsæder · el indst. førersæde
m. memory · soltag · el-soltag · glastag · 4x el-ruder · el-klapbare sidespejle m. varme · parkeringssensor (bag) · parkeringssensor
(for) · adaptiv fartpilot · automatisk start/stop · dæktryksmåler · elektrisk parkeringsbremse · cd/radio · navigation · multifunktionsrat ·
håndfrit til mobil · bluetooth · musikstreaming via bluetooth · headup display · usb tilslutning · armlæn · isofix · læderrat · sportssæder ·
automatisk lys · led kørelys · fuld led forlygter · abs · esp · servo · vognbaneassistent · blindvinkelsassistent · automatisk
nødbremsesystem · tagræling · mørktonede ruder i bag · ikke ryger · service ok · automatisk parkerings system · fjernlysassistent. Ἶ
Vi tilbyder finansiering med og uden udbetaling. Kontakt os · så laver vi hurtigt en beregning.  carplace.dk - Ὅ 69 155 888
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 3,0

Effekt: 367 HK.

Baghjulstræk

Længde: cm.

Cylinder: 6

Moment: 520

Gear: Automatgear

Bredde: cm.

Antal ventiler: 24

Topfart: 250 ktm/t.

Højde: cm

0-100 km/t.: 4,8 sek.

Vægt: 1.735 kg.

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.

Carplace A/S - Vølundsvej 1 - 3400 Hillerød Tlf.: (+45) 69 15 58 88 - Email: salg@carplace.dk

Økonomi
Tank: 66 l.
Km/l: 14,9 l.
Ejerafgift:
DKK 3.140

