Mercedes Vito 114 · 2,2 · CDi Standard aut. K
Pris: 149.900,- ekskl.
moms
Type:

Varevogn +Moms

Modelår:

2015

1. indreg:

05/2015

Kilometer:

99.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Hvid

Antal døre:

- 7 GEARS AUTOMATIK. - EKSTRA VARMEAPPERAT. - BLUETOOTH. - system start/stop · - bluetooth · håndfrit til mobil · radio · infocenter · fartpilot · - multifunktionslæderrat · justerbar · - højdejust. førersæde · handskerum med lås · - ruder i bagklap/bagdøre ·
Indvendigt bakspejl · - el-ruder foran · El-sidespejle med varme · - Adaptivt bremselys · automatisk lys · - To-vejs højttalere · foran · Selealarm for førersæde - Stålfælge 6 · 5 J x 16 · Reservehjul · dæktryksmåler - Adaptiv ESP (Elektronisk stabilitets · airbag Partikelfilter · - Ledningssæt til anhængerstikdåse · - Brændstoffilter med vandseperator · - fuldaut. klima · airc · udv. temp. måler · fjernb. c.lås · servo · - stofindtræk · kopholder · - aux tilslutning · usb tilslutning - startspærre · regnsensor · abs · tonede ruder · db.
airbags · antispin - brugtbilsattest · lev. nysynet VI TILBYDER! -12 måneds 100 Autotjek Garanti. -Mulighed for tilkøb op til 24
måneders Autotjek Garanti. -Nysynet og nyserviceret inden levering. -Km garanti på alle vores biler. -Finansering med og uden
udbetaling på alle vores biler. -Vi tager gerne din bil i bytte uanset stand og km. -Vi indfrier evt. gæld i din byttebil. Andet! -Se vores
hjemmeside: www. Cars2u.dk. -Ring på telefon 20154463 og aftal prøvetur. Kig ind mandag til fredag 10.00 - 17.00 søndag 11.00 15.00
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 2,2

Effekt: 136 HK.

Baghjulstræk

Længde: 490 cm.

Cylinder: 4

Moment: 330

Gear: Automatgear

Bredde: 193 cm.

Antal ventiler: 16

Topfart: ktm/t.

Højde: 191 cm

0-100 km/t.: sek.

Vægt: 1.846 kg.

Økonomi
Tank: 57 l.
Km/l: 15,4 l.
Ejerafgift:
DKK 7.220
Produktionsår:
-

Cars2u - Boringvej 11 - 8763 Rask Mølle Tlf.: (+45) 20 15 44 63 - Email: salg@cars2u.dk

Finanseringtilbud
Cars2u tilbyder at finansiere denne Mercedes Vito 114 i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud skal du blot nævne det
for forhandleren.
Bilens pris: kr. 149.900. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 84 måneder.
Udbetaling

Lånebeløb

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 37.663 (20%)

kr. 112.237

kr. 38.670

kr. 150.907

2,22%

6,85%

kr. 2.243

kr. 56.213 (30%)

kr. 93.687

kr. 36.837

kr. 130.524

2,22%

7,42%

kr. 2.000

kr. 74.950 (40%)

kr. 74.950

kr. 34.986

kr. 109.936

2,22%

8,18%

kr. 1.755

*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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