Mercedes GLC250 d · 2,2 · AMG
Line aut.Ydelse
4-M
Motor

Transmission

Volume: 2,2

Effekt: 204 HK.
Pris:
4.985,pr. md.
Cylinder: 4
Moment: 500
ekskl.
moms
Antal ventiler:
16
Topfart: 222 ktm/t.

4-hjulstræk

Gear: Automatg

0-100 km/t.: 7,60 sek.

Type:

Personvogn

Modelår:

2016

1. indreg:

04/2016

Kilometer:

55.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Metal

Antal døre:

5

LEASING FORSLAG ERHVERV // SKAFFEVARE.... Månedlig ydelse fra DKK 4.985 ·- Udbetaling DKK 60.000 ·- Løbetid 12 mdr. forlængelse tilbydes efter udløb. Inkl. 30.000 KM årlig kørsel _____________________________________________ Månedlig ydelse
DKK 5.985 ·- Udbetaling DKK 60.000 ·- Løbetid 36 mdr. - forlængelse tilbydes efter udløb. Inkl. 30.000 KM årlig kørsel Rebild Biler
indestår for bilens restværdi ! _____________________________________________ Attraktiv beskatning under 3 års reglen ! Inkl. 1
års Garanti forsikring med nedbrud ! Alle nævnte priser er excl 25% moms og etablerings gebyr.
____________________________________________ Cavansit Blue Metallic // SUV - 4MATIC 4x4 // lækker topudstyret model //
økonomisk 20 km/l. og miljø venlig motor med 204 HK EURO 6 diesel // nypris var ca. kr. 935.000 ·- // HIGHLIGHTS // AMG-LINE
pakke · 9 Trins automatgear inkl. direct select · LED forlygter med kurvelys · LED baglygter · multifunktions sports læderrat ·
del-læder/alcantara interiør · højdejusterbar førersæde · fuld sikkerheds pakke med acc adaptiv fartpilot · gps navigation system · pdc
parkpilot sensor foran og bag og bak-kamera med 360g. view · el-bagklappe · 18" alufælge · fuld elektrisk svingbart aftageligt trækkrog
til 2500 KG · aldrig skadet · fuld service overholdt · tysk import bil - aldrig kørt i DK salt og meget mere. // aut.gear/tiptronic · 18"
alufælge · fuldaut. klima · airc. · fjernb. c.lås · parkeringssensor · ratgearskifte · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre · udv.
temp. måler · regnsensor · sædevarme · el indst. førersæde · 4x el-ruder · el-spejle m/varme · nøglefri betjening · bakkamera · adaptiv
fartpilot · automatisk start/stop · el betjent bagklap · dæktryksmåler · cd/radio · navigation · multifunktionsrat · håndfrit til mobil ·
bluetooth · armlæn · isofix · bagagerumsdækken · kopholder · dellæder · splitbagsæde · læderrat · automatisk lys · led forlygter ·
fjernlysassistent · 8 airbags · abs · antispin · esp · servo · automatisk nødbremsesystem · indfarvede kofangere · hvide blink ·
hækspoiler · tagræling · tonede ruder · mørktonede ruder i bag · 1 ejer · ikke ryger · lev. nysynet · service ok · aftag. træk · diesel
partikel filter // Der medfølger en fejlfri brugtbil attest & 2 års reklamationsret // garanti forsikring kan udvides i op til 3 år frem // vi tager
evt. din bil i bytte // Velkommen til Rebild Biler IMPORT - mobil tlf. 23 25 69 33

Rebild Biler ApS - Lærkevej 17 - 9530 Støvring Tlf.: (+45) 23 25 69 33 - Email: info@rebildbiler.dk

Leasing
Leasing type: Financial
Førstegangsydelse: DKK 60.000
Totalpris i løbetiden: DKK 59.988
Restværdi: DKK 170.000
Løbetid: 12 mdr.
Antal kilometer inkluderet: 0
Forsikring: Ikke inkluderet
*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.
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