0-100 km/t.: 6,60 sek.
Mercedes C250 · 2,0 · AMG Line aut.
Pris: 399.000,-

Type:

Personvogn

Modelår:

2015

1. indreg:

06/2015

Kilometer:

59.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Sortmetal

Antal døre:

4

PRIVATLEASING -> EKSEMPEL Førstegangsydelse: 55.000 inkl. moms Månedlig ydelse: 3.640 inkl. moms Restværdi: 165.000 ex.
moms Løbetid: 12 måneder EKSEMPEL PÅ FORLÆNGELSE ÅR 2 Førstegangsydelse: 30.000 inkl. moms Månedlig ydelse: 2.705
inkl. moms Restværdi: 145.000 ex. moms Løbetid: 12 måneder xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ERHVERVSLEASING ->
EKSEMPEL Førstegangsydelse: 44.000 ex. moms Månedlig ydelse: 2.914 ex. moms Restværdi: 165.000 ex. moms Løbetid: 12
måneder EKSEMPEL PÅ FORLÆNGELSE ÅR 2 Førstegangsydelse: 24.000 ex. moms Månedlig ydelse: 2.164 ex. moms Restværdi:
145.000 ex. moms Løbetid: 12 måneder Fuld kasko forsikring for 6.645.- Alle biler kan leveres med fuld mekanisk antoconcept garanti
motor · gearkasse · elektronik Ønsker du en højre udbetaling og en lavere månedlig ydelse eller omvendt er helt op til dig. Vi kan også
tilbyde splitleasing på denne bil · Kontantpris 399.900.- AMG-styling inde og ude · LUFTUNDERVOGN · Ambiente belysning · Distronic
plus - adaptiv fartpilot · Head-up Display · blindvinkelsassistent · lane assist · navigation · 18" alufælge · Burmester sound system ·
sorte læder sportssæder · multibeam LED-forlygter · fjernlysassistent · 7-trins sportsgearkasse · parkeringspilot m. parktronic · læder
sportsrat m. multifunktion og gearskifte · førerassistenspakke plus. vejskilteassistent · Dynamic select · mørktonede ruder i bag ·
bluetooth · 3 zone klima · aktiv bremseassistent · PRE-SAFE plus · nødopkaldssystem · touchpad · sort loftshimmel · læder på
instrumentbord · el indst. forsæder · live traffic information · auto. nedbl. bakspejl · regnsensor · sædevarme · el-spejle m. klapfunktion
· dæktryksmåler · automatisk start/stop · spejlpakke · attention assist · lygtevasker · håndfrit til mobil · cd/radio · fjernb. c.lås ·
kørecomputer · infocenter · startspærre · udv. temp. måler · ratgearskifte · isofix · armlæn · kopholder · læderrat · indfarvede kofangere
· abs · esp · servo · 7 airbags · automatisk lys · 4x el-ruder · · ikke ryger · lev. nysynet · FB træk
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 2,0

Effekt: 211 HK.

Baghjulstræk

Længde: 469 cm.

Cylinder: 4

Moment: 350

Gear: Automatgear

Bredde: 181 cm.

Antal ventiler: 16

Topfart: 250 ktm/t.

Højde: 144 cm

Økonomi
Tank: 66 l.
Km/l: 18,9 l.
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Finanseringtilbud
Vestjysk Bilhus A/S tilbyder at finansiere denne Mercedes C250 i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud
skal du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 399.000. Lånetype: Fast rente. Løbetid: 72 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 159.600 (40%) kr. 239.400

Lånebeløb

kr. 54.110

kr. 293.510

3,55%

7,18%

kr. 4.077

kr. 119.700 (30%) kr. 279.300

kr. 60.590

kr. 339.890

3,55%

6,90%

kr. 4.721

kr. 79.800 (20%)

kr. 67.080

kr. 386.280

3,55%

6,69%

kr. 5.365

kr. 319.200

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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