Mercedes V250 d · 2,2 · Avantgarde aut. lang

0-100 km/t.: 9,10 sek.

Pris: 599.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2016

1. indreg:

04/2016

Kilometer:

93.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Gråmetal

Antal døre:

LÆKKER 7-personers luksus V-klass 250 (Euro 6 norm - reneste/nyeste) HighLights: - Fuld LED forlygter (Intelligent light system - ILS)
- 7 sæders m. sort "Lugano" læderkabine - Sort roof liner (loft beklædning) - 2 vendbare kaptajn-stole bag m. armlæn - 3 personers
bænk bag m. arm og individuel justering af ryglæn - Multi-bord bag - Navigation - 18" alufælge - Sportsundervogn ab fabrik - Sports
pakke exteriør - Mørk tonede ruder - El-skydedøre i h+v side - El-bagklap - Active Parking Assistent - Bakkamera - Audio 20 m.
touchpad - Aftageligt træk 2500kg Desuden har den: aut.gear · aircondition controlled (Tempmatik) · parkeringssensor (for+bag) ·
fartpilot · regnsensor · sædevarme · læderrat m. multifunkioner · kopholder · bluetooth · (håndfrit til mobil/musikstreaming via
bluetooth) · træthedsregistrering · el-spejle m/varme · automatisk lys · tagræling · oplukkelig bagrude · automatisk start/stop ·
dæktryksmåler · isofix · armlæn m.m. Øvrigt: 1 ejer · ikke ryger · lev. nysynet · diesel partikel filter · Euro 6 · ALLE service overholdt v.
Mercedes · totalvægt 3100kg · bilen leveres med en omfattende brugtbilsattest fra uvildig 3-part · prisen er inklusiv leverings
omkostninger men eksklusiv nummerplader Kr. 1.480 12 eller 24 måneders landsdækkende CarGarantie kan tilkøbes mod merpris - for
yderligere information kontakt salgsafdelingen eller læs mere på sbbiler.dk
__________________________________________________________________________________________ FREMVISNING af bil
efter aftale - book meget gerne aftale via telefon eller mail. Så sørger vi for · at både bilen og vi står klar i vores show-room · på det
aftalte tidspunkt. Åbningstider for fremvisning: Mandag til Fredag kl. 10-17.00 Søndag kl. 11-15.00 Åbningstider for telefon/mail:
Mandag til Søndag kl. 9-21.00 Alle vores annoncerede biler er på lager · og vi glæder os til at byde jer velkommen!
__________________________________________________________________________________________
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 2,2

Effekt: 190 HK.

Baghjulstræk

Længde: 514 cm.

Cylinder: 4

Moment: 440

Gear: Automatgear

Bredde: 193 cm.

Antal ventiler: 16

Topfart: 206 ktm/t.

Højde: 188 cm

Økonomi
Tank: 57 l.
Km/l: 16,7 l.

Schønemann & Brodersen Biler A/S - Sleipnersvej 5 - 4100 Ringsted Tlf.: (+45) 7174 7373 - Email: salg@sbbiler.dk

Finanseringtilbud
Schønemann & Brodersen Biler A/S tilbyder at finansiere denne Mercedes V250 d i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du
benytte dette tilbud skal du blot nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 599.900. Lånetype: Fast rente. Løbetid: 84 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 239.960 (40%) kr. 359.940

Lånebeløb

kr. 64.783

kr. 424.723

2,52%

4,92%

kr. 5.057

kr. 179.970 (30%) kr. 419.930

kr. 72.953

kr. 492.883

2,52%

4,76%

kr. 5.868

kr. 119.980 (20%) kr. 479.920

kr. 81.118

kr. 561.038

2,52%

4,63%

kr. 6.680

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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