Mercedes CLS350 · 3,0 · BlueTEC SB aut 4-M
Pris: 525.000,Type:

Personvogn

Modelår:

2015

1. indreg.:

06/2015

Kilometer:

103.000

Brændstof:

Diesel

Farve:

Sortmetal

Antal døre:

5

Erhvervsleasing inkl. 12 mdr. garanti på motor/gearkasse Finansiel leasing: 1. gangs ydelse 50.000 kr. Leasingydelse 2.995 kr.
Restværdi 160.000 kr. Operationel leasing (vi indestår for restværdi) 1. gangs ydelse 50.000 kr. Leasingydelse 4.995 kr. Inkl. 30.000
km. Ovenstående beløb er ex. moms. Highlights: * AMG exteriør med diamantgrill · * AMG interiør · * adaptiv undervogn (airmatic) · *
adaptiv fartpilot (Distronic Plus) · * blindvinkelsassistent · * lane assist · * Multibeam LED forlygter med adaptiv * fjernlysassistent (ILS)
· * el indst. forsæder med memory · * pneumatiske forsæder · * el ratstamme med memory og easy entry · * Harman Kardon surround
logic 7 · * el-soltag · * bakkamera · * el betjent bagklap · * nøglefri betjening · 3 zone klima · navigation · bluetooth · multifunktionsrat ·
cd/radio · sædevarme for og bag · regnsensor · udv. temp. måler · auto. nedbl. bakspejl · kørecomputer · infocenter · fartpilot ·
parkeringssensor for og bag · 4x el-ruder · el-spejle m/varme · ratgearskifte · automatisk parkerings system · automatisk start/stop ·
armlæn · isofix · bagagerumsdækken · kopholder · læderindtræk · splitbagsæde · læderrat · 7 airbags · abs · esp · automatisk
nødbremsesystem · mørktonede ruder i bag · ikke ryger · service ok · svingbart træk · diesel partikel filter · 18" AMG alufælge · aut. ·
www.beka-auto.dk 40542254 el. 81404018
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 3,0

Effekt: 252 HK

4-hjulstræk

Længde: 496 cm

Tank: 59 l

Cylinder: 6

Moment: 620

Gear: Automatgear

Bredde: 188 cm

Km/l: 14,7 l

Antal ventiler: 24

Topfart: 240 km/t

Højde: 142 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t: 6,80 sek

Vægt: 1.995 kg

DKK 4.050

BEKA AUTO A/S - Elholm 23 - 6400 Sønderborg Tlf.: (+45) 74 43 28 00 - Email: info@beka-auto.dk

Finanseringtilbud
Beka Auto A/S tilbyder at finansiere denne Mercedes CLS350 i samarbejde med AL Finans Lån. Vil du benytte dette tilbud skal du blot
nævne det for forhandleren.
Bilens pris: kr. 525.000. Lånetype: Variabel rente. Løbetid: 84 måneder.
Udbetaling

Samlede omk.

Samlet beløb

Debitorrente

ÅOP

Ydelse/pr.mdr.

kr. 210.000 (40%) kr. 315.000

Lånebeløb

kr. 77.161

kr. 392.161

3,55%

6,50%

kr. 4.669

kr. 157.500 (30%) kr. 367.500

kr. 87.929

kr. 455.429

3,55%

6,35%

kr. 5.422

kr. 105.525 (20%) kr. 419.475

kr. 98.695

kr. 518.170

3,55%

6,25%

kr. 6.169
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