Mercedes CLS500 4,7 · aut. 4-M BE
Pris: 1.995,- pr. md.
ekskl. moms
Type:

Personvogn

Modelår:

2014

1. indreg:

10/2014

Kilometer:

89.000 km.

Brændstof:

Benzin

Farve:

Koksmetal

Antal døre:

4

Bilen er på lager til omgående levering. Alle service hos Mercedes (Pris uden afgift plus moms) Leasingforslag: 1.995 ·- Kr. Pr. Mdr. I
12 Mdr. Udbetaling 60.000 ·- Kr. Restværdi. 215.000 ·- Kr. Alle priser ex. moms. Dette er et forslag men vi laver gerne et skræddersyet
tilbud der passer præcis til dig eller din virksomhed. aut.gear/tiptronic · 19" alufælge · vinterhjul · 2 zone klima · fuldaut. klima · køl i
handskerum · alarm · fjernb. c.lås · parkeringssensor · ratgearskifte · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · auto. nedbl.
bakspejl · udv. temp. måler · regnsensor · sædevarme · højdejust. forsæde · el indst. forsæder · el indst. førersæde · soltag · el-soltag ·
4x el-ruder · el-spejle m/varme · KEY LESS GO nøglefri betjening · automatisk parkerings system · DISCTRONIC PLUS adaptiv
fartpilot BILEN KAN KØRE SELV · automatisk start/stop · el betjent bagklap · dæktryksmåler · AIRMATIC adaptiv undervogn · cd/radio
· COMMAND navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil · bluetooth · internet · armlæn · isofix · MULTIBEAM LED · kopholder ·
læderindtræk · læderrat · træindlæg · DYNAMISKE el komfortsæder med VENTILATION OG MASSAGE · indfarvede kofangere ·
tonede ruder · ikke ryger · nysynet · service ok
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Volume: 4,7

Effekt: 408 HK.

Baghjulstræk

Længde: 494 cm.

Cylinder: 8

Moment: 600

Gear: Automatgear

Bredde: 188 cm.

Antal ventiler: 32

Topfart: 250 ktm/t.

Højde: 142 cm

0-100 km/t.: 5,20 sek.

Vægt: 1.840 kg.

Økonomi
Tank: 80 l.
Km/l: 10,4 l.
Ejerafgift:
DKK 6.820
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Leasing
Leasing type: Financial
Førstegangsydelse: DKK 60.000
Totalpris i løbetiden: DKK 1
Restværdi: DKK 215.000
Løbetid: 12 mdr.
Antal kilometer inkluderet: 0
Forsikring: Ikke inkluderet
*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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