Mercedes CLS350 · 3,0 · CDi SB aut. 4-M BE
Pris: 379.800,Type:

Personvogn

Modelår:

2014

1. indreg:

04/2014

Kilometer:

214.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Koksmetal

Antal døre:

5

SVINGBART TRÆK 2.100 KG. - FULD SERVICEBOG HOS MERCEDES - DANSK BIL FRA NY - UNDERVOGNSBEH. aut.gear/tiptronic · 7 gear · 18" org. alufælge · 2 zone klima · køl i handskerum · fjernb. c-lås i nøgle · parkeringssensor for + bag ·
ratgearskifte · fartpilot m. speedlimit · kørecomputer · infocenter · auto. nedbl. bakspejl& sidespejle · udv. temp. måler · regnsensor · 3
trins sædevarme · 14 vejs el indst. forsæder (både fører/passager) inkl. ortopædiske indstillingere · memory på begge forsæder · 4
vejs el-ratstame · 4x el-ruder · el-spejle m/varme · el-sammenklappelige spejle · ambiente belsyning · bakkamera m. retningsvisning ·
automatisk start/stop · dæktryksmåler · org. cd/radio/USB/BT-streaming m. ratbet. · Command navigation · multifunktionsrat · bluetooth
· armlæn · isofix · bagagerumsdækken · kopholder · komplet sort læderindtræk · læderbeklædt instrumentbord · sort loftshimmel ·
splitbagsæde · læderrat · mat træinteriør indlæg · xenonlys · tågelygter · lygtevasker · automatisk lys · fjernlysassistent · kurvelys ·
FULL LED forlygter · ILS (intelligent Light System) · Adaptive forlygter · 7 airbags · abs · esp · servo · hvide blink · indfarvede
kofangere · mørktonede ruder i bag · 2 ejere · ikke ryger · tidligere undervognsbehandlet · diesel partikel filter · svingbart træk · lev.
nysynet · service ok · en fantastisk køremaskine · der fremstår exceptionel velholdt.
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 3,0

Effekt: 265 HK.

4-hjulstræk

Længde: 496 cm.

Tank: 80 l.

Cylinder: 6

Moment: 620

Gear: Automatgear

Bredde: 188 cm.

Km/l: 15,2 l.

Antal ventiler: 24

Topfart: 250 ktm/t.

Højde: 142 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 6,70 sek.

Vægt: 1.870 kg.

DKK 7.220
Produktionsår:
-
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Finanseringtilbud
Jørs Biler Næstved tilbyder at finansiere denne Mercedes CLS350 i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette
tilbud skal du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 379.800. Lånetype: Fast rente. Løbetid: 72 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 151.920 (40%) kr. 227.880

Lånebeløb

kr. 48.839

kr. 276.719

5,11%

10,32%

kr. 5.765

kr. 113.940 (30%) kr. 265.860

kr. 54.528

kr. 320.388

5,11%

9,89%

kr. 6.675

kr. 151.920 (40%) kr. 227.880

kr. 55.967

kr. 283.847

5,11%

9,38%

kr. 4.731

kr. 75.960 (20%)

kr. 303.840

kr. 60.335

kr. 364.175

5,11%

9,58%

kr. 7.588

kr. 113.940 (30%) kr. 265.860

kr. 62.719

kr. 328.579

5,11%

9,02%

kr. 5.477

kr. 151.920 (40%) kr. 227.880

kr. 63.204

kr. 291.084

5,11%

8,76%

kr. 4.043

kr. 75.960 (20%)

kr. 303.840

kr. 69.598

kr. 373.438

5,11%

8,77%

kr. 6.224

kr. 113.940 (30%) kr. 265.860

kr. 71.033

kr. 336.893

5,11%

8,45%

kr. 4.680

kr. 75.960 (20%)

kr. 78.976

kr. 382.816

5,11%

8,23%

kr. 5.318

kr. 303.840

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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