Mercedes E220 · 2,2 · BlueTEC Edition E stc. aut.
Pris: 299.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2015

1. indreg:

04/2015

Kilometer:

101.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:
Antal døre:

5

BEMÆRK! Denne bil kan leveres med 12 måneders udvidet garanti. ***Børnesæde (2) integreret i bagsædet aut9-trins. · airc. · fuldaut.
klima · 2 zone klima · parkeringssensor · ratgearskifte · fartpilot · kørecomputer · infocenter · regnsensor · sædevarme · højdejust.
forsæde · 4x el-ruder · automatisk start/stop · cd/radio · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · isofix · 17"
alufælge · fjernb. c.lås · parkeringssensor (bag) · parkeringssensor (for) · udv. temp. måler · højdejust. førersæde · el-spejle ·
dæktryksmåler · musikstreaming via bluetooth · usb tilslutning · aux tilslutning · armlæn · el komfortsæder · integrerede børnesæder ·
automatisk lys · bagagerumsdækken · kopholder · læderindtræk · læderrat · airbag · abs · antispin · esp · tagræling · mørktonede
ruder i bag · 1 ejer · ikke ryger · lev. nysynet · service ok · el betjent bagklap · led forlygter · diesel partikel filter • Vinterdæk kan
tilkøbes fra 2.499 kr. • Anhænger træk kan tilkøbes fra 4999 kr. •LEVERES NYSYNET •NY SERVICE Få et uforpligtende tilbud på din
byttebil. Vi tilbyder attraktive priser på finansiering med og uden udbetaling. Kontakt os · så laver vi hurtigt en beregning. rstbiler.dk Tlf: 88 44 54 40 *Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 2,2

Effekt: 170 HK.

Baghjulstræk

Længde: 491 cm.

Tank: 59 l.

Cylinder: 4

Moment: 400

Gear: Automatgear

Bredde: 185 cm.

Km/l: 20,8 l.

Antal ventiler: 16

Topfart: 222 ktm/t.

Højde: 151 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: 8,60 sek.

Vægt: 1.745 kg.

DKK 4.380
Produktionsår:
-

RST Biler - Broenge 7 - 2635 Ishøj Tlf.: (+45) 31 49 05 02 - Email: info@rstbiler.dk

Finanseringtilbud
RST Biler tilbyder at finansiere denne Mercedes E220 i samarbejde med Santander Consumer Bank. Vil du benytte dette tilbud skal du blot
nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 299.900. Lånetype: Fast rente. Løbetid: 72 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 119.960 (40%) kr. 179.940

Lånebeløb

kr. 43.484

kr. 223.424

3,55%

7,67%

kr. 3.104

kr. 89.970 (30%)

kr. 209.930

kr. 48.220

kr. 258.150

3,55%

7,30%

kr. 3.586

kr. 59.980 (20%)

kr. 239.920

kr. 52.845

kr. 292.765

3,55%

7,01%

kr. 4.067

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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