Mercedes C200 2,2 · CDi Avantgarde stc. aut. BE
Pris: 129.900,Type:

Personvogn

Modelår:

2012

1. indreg:

09/2012

Kilometer:

285.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:
Champagnemetal
Antal døre:

5

Ring Ὅ +45 22121288 før besigtigelse og ved kreditgodkendelse · Finansiering med eller uden udbetaling tilbydes · Vi er medlem af
DBFU - Din tryghed for en ordentlig og sikker bilhandel. Highlights:  Nysynet 07/10-2021  Klimaanlæg  Fartpilot  Alufælge 
Sædevarme  Bluetooth  Navigation  Håndfri mobil  Parkeringsensor for  Parkeringsensor bag  Automatgear / tiptronic
Meget - meget præsentabel Mercedes · servicehistorik haves · aut.gear/tiptronic · alu. · fuldaut. klima · nysynet 7/10-2021 · fjernb.
c.lås · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæder · 4x
el-ruder · el-spejle · læderrat · splitbagsæde · kopholder · bagagerumsdækken · isofix · armlæn · usb tilslutning · bluetooth · håndfrit til
mobil · multifunktionsrat · navigation · parkeringssensor (bag) · tågelygter · airbag · abs · esp · servo · tagræling · ikke ryger · nysynet ·
diesel partikel filter. Finansieringsforslag: Udbetaling kr. 0.- Rente 5.95% Ydelse pr. md. kr. 1.916 ·- ➡️Husk at medbringe NemID⬅️ Ὡ
Som nummerpladeoperatør monterer vi nummerplader med det samme · så du kan køre hjem i din nye bil. (også i weekenden) nummerpladegebyr kr. 1.380.- Vi tager gerne din brugte bil i bytte. Måske som en del af udbetalingen ved finansiering. Ὅ +45
22121288  Jack@jacksbiler.dk Ὃ www.Jacksbiler.dk
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 2,2

Effekt: 136 HK.

Baghjulstræk

Længde: 461 cm.

Cylinder: 4

Moment: 360

Gear: Automatgear

Bredde: 177 cm.

Antal ventiler: 16

Topfart: 207 ktm/t.

Højde: 146 cm

0-100 km/t.: 9,5 sek.

Vægt: 1.545 kg.

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.

Jack's Biler - Middelfartvej 430 - 5491 Blommenslyst Tlf.: (+45) 22 12 12 88 - Email: jack@jacksbiler.dk

Økonomi
Tank: 66 l.
Km/l: 19,6 l.
Ejerafgift:
DKK 5.320

